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Duel
interpretatiu

ríticac

Autor: Oscar Wilde.
Direcció: Josep Maria Mestres.
Teatre: Sala Gran del TNC.
Estrena: 19 d’abril.

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
BARCELONA

‘EL VENTALL DE
LADY WINDERMERE’

L’
estrena al Teatre Na-
cional de l’excel.lent
comèdia d’Oscar Wil-
de (1854-1900), El ven-

tall de lady Windermere (traducció
de Joan Sellent), deixa, entre al-
tres, dues apreciacions principals:
els excel.lents diàlegs del text i
l’atractiu duel interpretatiu entre
Carme Elias, una important ac-
triu poc habitual en els reparti-
ments, i Sílvia Bel, capacitada per
a qualsevol tipus d’envit i una jo-
ve intèrpret ja segura. L’especta-
cle, dirigit per Josep Maria Mes-
tres, té la virtut d’anar a més,
concentrant els grans encerts, en
tots els sentits, en els dos últims
actes de la comèdia, aquí ajuntats
a la segona part de la representa-
ció. Per això hi va haver fortes i
prolongades ovacions la nit de
l’estrena.

Mestres dibuixa bé les dues
protagonistes de la història: d’u-
na banda, Windermere (Bel), una
dona innocent, romàntica, con-
servadora, serena; i de l’altra, la
senyora Erlynne (Elias), desafiado-
ra, vigorosa i emprenedora. Er-
lynne, interpretada brillantment
i amb un gran poder de fascina-
ció per una Elias enlluernadora,
és el personatge que utilitza Wil-
de per fustigar una societat aris-
tocràtica hipòcrita que juga amb
la doble moral, un personal anco-
rat en el seu temps. L’argument
passa per la sospita que té lady
Windermere que el seu marit, un
excel.lent David Selvas, li és infi-
del amb Erlynne.

SÒBRIA ESCENOGRAFIA / En el deu-
re del muntatge, que té una esce-
nografia sòbria i elegant firmada
per Pep Duran, hi ha la mala re-
solució de l’escena de la festa
d’aniversari i una certa com-
plaença en les maneres còmiques
habituals de Teresa Lozano. En
canvi, tot es dispara cap endavant
a la segona part, amb la memora-
ble escena de la borratxera dels
cinc homes, un continu intercan-
vi de diàlegs fins i intencionats i
un final d’alta comèdia, amb tris-
tesa inclosa. Si bé l’obra entra en
una estupenda i agraïda dinàmi-
ca des del moment en què Erlyn-
ne/Elias apareix en escena, és en
aquesta segona part quan autor,
director i actors arriben als mi-
llors moments.

El contenciós que viuen les
dues protagonistes deriva en por-
cions del millor teatre imagina-
ble i també en alguns dels millors
moments del Teatre Nacional. És
de justícia ressaltar el fantàstic i
sòlid treball de l’actor Abel Folk, i
també el d’Artur Trias i Carles
Martínez.H

Barcelona q El cantautor valencià
Paco Ibáñez (a la foto) va debutar
ahir al Liceu amb una actuació
nodrida de poesia i contundents
discursos. Sota el títol de Nos
queda la palabra, l’intèrpret de
Palabras para Julia va oferir un
generós recital en castellà,
euskera, català, francès, provençal,
italià, gallec i portuguès. El concert
es va poder seguir en directe per
internet i va incloure versos de
Cernuda, Arxipreste de Hita, sant
Joan de la Creu, Jorge Manrique,
Bécquer, Espronceda, Quevedo,
Rubén Darío i Pablo Neruda, entre
altres.

PERE BATLLE

PACO IBÁÑEZ
PORTA LA
PARAULA I LA
POESIA AL LICEU

NOVA TESI SOBRE UNA DE LES SET MERAVELLES DEL MÓN
EFE / DASSAULT SYSTEMES

33 Simulador en 3D 8 L’arquitecte Houdin ha usat ordinadors.

El secret de
la piràmide
Un arquitecte francès diu que ha descobert com el
monument dedicat a Kèops va arribar a 146 metres

ELIANNE ROS
PARÍS

¿Els egipcis com van poder cons-
truir una piràmide de 146 metres
d’altura en tan sols 20 anys? El mis-
teri de la piràmide de Kèops des de
fa 4.500 anys es podria resoldre
gràcies a la tècnica de simulació en
tres dimensions. L’arquitecte fran-
cès Jean-Pierre Houdin està con-
vençut que ha trobat la teoria defi-
nitiva, basada en la construcció
d’una rampa interior en espiral
per fer la part alta del monument
funerari, considerat una de les set
meravelles del món.

El treball d’Houdin, que ha dedi-
cat vuit anys a buscar la solució de
l’enigma, es pot consultar a inter-
net. El portal www.3ds.com/khufu
permet fer un viatge en el temps

apassionant, on l’arquitecte fa ser-
vir la simulació virtual per des-
muntar les teories apuntades fins
ara. La més estesa –i mostrada en
les superproduccions de Holly-
wood– és la de la gran rampa exte-
rior. Houdin sosté que aquest siste-
ma és vàlid per explicar la cons-
trucció dels primers 43 metres de
la piràmide, que representen el
73% del volum total, però no, en
canvi, per explicar l’edificació de la
part alta.

Al seu parer, a partir de la citada
altura, o la inclinació de la rampa
era excessiva per poder arrossegar

fins a dalt les pesants pedres –la ro-
da no existia–, o la seva longitud era
de quilòmetres i, per tant, la durada
de l’obra hauria estat molt superior.
I del material utilitzat per dur a ter-
me una rampa així n’hauria quedat
algun rastre.

La teoria d’una rampa exterior en
espiral realitzada amb bastides de
canya o de fusta –el ferro no existia–
també es descarta perquè es conside-
ra que una estructura d’aquest ti-
pus, a més de requerir una tècnica
molt complexa, no aguantaria el pes
de les pedres.

La hipòtesi d’Houdin planteja di-
ferents fases. Una primera en què
s’utilitzaria una rampa exterior fins
a arribar als 43 metres. Una segona
en què s’elevaria la cambra del rei,
sobre la qual reposen unes bigues de
més de 60 tones que haurien estat
hissades per un sistema de con-
trapès. I una tercera en què s’utilit-
zaria una rampa interna en espiral
formada per una successió de 21 ga-
leries paral.leles a la part exterior de
la piràmide.

«Hem creat una piràmide virtual,
l’hem sotmès a una sèrie de tests i,
en certa manera, ha passat per un
procés de certificació. Ara només fal-
ta desplaçar-se a Egipte per procedir
a la verificació», comenta Houdin,
que està organitzant una missió
francoegipcía per «auscultar la
piràmide des de l’exterior». L’arqui-
tecte vol «escanejar» el monument
amb tècniques «no invasives», com
per exemple infrarojos i radars, per
comprovar la seva teoria. «Si es va
utilitzar la rampa interior, ha de ser
allà dins, perquè no hi havia cap raó
per desmuntar-la», assegura l’arqui-
tecte.H
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33 Rampes 8 Com que no existia la roda, les pedres s’arrossegaven.
EFE / DASSAULT SYSTEMES

33 Per dins 8 A partir dels 43 metres, es va usar una rampa interior.

3 EL SISTEMA

Una rampa interior hauria
permès aixecar l’edifici
a partir dels 43 metres


