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L’efecte devastador de la gelosia

rònicac

Carme Portaceli accentua a ‘Conte d’hivern’ la violència de l’obra de Shakespeare

rial. Les aportacions musicals de Dani 
Nel·lo i Jordi Prats donen en canvi co·
lor a les situacions més tenses.
 L’esplèndida traducció al català de 
Joan Sellent contribueix a acostar el 
vers de Shakespeare al públic d’aquí. 
Aquesta bona translació fa que l’espe·
rit de l’obra es mantingui tot i l’acce·
leració de la posada en escena que, a 
vegades, impedeix que el text respiri 
adequadament. És, a més, massa rà·
pid el salt de l’inici d’una situació idíl·
lica entre amics al de la tempesta de 
la gelosia.

TSUNAMI MENTAL / Leontes demana 
l’ajuda de la seva dona, Hermione 
(una versàtil Gabriela Flores, que 
també encarna la seva amiga Pau·
lina), perquè convenci Políxenes 
que prolongui la seva visita. Aquest 
al·ludeix a obligacions urgents per 
tornar a Bohèmia, però ella aconse·
gueix el seu objectiu i dispensa un 
afectuós tracte a l’amic del seu ma·
rit. A partir d’aquí el muntatge exhi·
beix l’irracional tsunami mental de 
Leontes, que farà que el seu fidel Ca·
mil (un sempre sòlid Albert Pérez) i 
Políxenes fugin. Les injustes acusa·
cions a la dona deriven en maltrac·
taments públics i privats, i en el seu 
empresonament, on morirà després 
de donar a llum una nena també re·
pudiada per Leontes.

 La reaparició de la filla abando·
nada, Perdita (dolça Neus Bernaus), 
i el seu nòvio, Florizel, el rebel fill de 
Políxenes (Nao Albet), ens conduei·
xen al reconciliador final després 
del penediment de Leontes, amb 
una reinterpretació de Portaceli 
més lligada al somni de la realitat 
viscuda que a la fantasia del conte 
shakespearià. H

33 Neus Bernaus i Nao Albet, en un moment de ‘Conte d’hivern’.
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S
egon shakespeare de Carme 
Portaceli i idèntica recep·
ta i companys de viatge per 
abordar·lo. Del Ricard II, que 

es desenvolupava a les clavegueres 
del poder, a aquest Conte d’hivern del 
Romea, que incideix en el devastador 
efecte de la gelosia. El conte trist amb 
final fantàstic esdevé un lacerant 
tractat de l’abús de poder, la violèn·
cia masclista i el penediment.
 La lectura de Portaceli accentua 
els excessos del malaltís protagonis·
ta, Leontes (David Bagés), exposats 
amb un desplegament de recursos 
gestuals i de modulació de la veu en 
els seus moments de fúria que fan del 
seu treball una verdadera creació.
 El prescindible embolcall esceno·
gràfic de Paco Azorín es limita a una 
gran taula de consell d’administra·
ció de qualsevol empresa i una sèrie 
de pantalles de televisió per mostrar 
imatges al·lusives a la trama. És un 
pobre intent d’actualitzar l’entorn 
d’un relat ambientat originalment a 
les imaginàries corts de Sicília i Bohè·
mia, seus del regnat de Leontes i Po·
líxenes (fantàstic Manel Sans), ara lí·
ders d’una poderosa classe empresa·

David Bagés fa una 
verdadera creació  
d’un Leontes superat 
pels excessos

temsí

Moby actuarà  
al Poble Espanyol 
el 19 de juliol
MÚSICA 3 Aquest concert del mú·
sic novaiorquès serà l’únic que 
oferirà a Espanya, dos anys des·
prés de la seva última visita (al Pa·
lau de la Música de Barcelona). 
L’artista de pop i música electrò·
nica publicarà el 16 de maig Des-
troyed, el seu novè àlbum d’estu·
di, que inclourà un llibre amb 55 
fotografies fetes per ell mateix i 
que editarà amb la seva pròpia 
discogràfica, Little idiot. El tre·
ball estarà disponible en cedé, vi·
nil i descàrrega digital. 

Lenny Kravitz 
publicarà un disc 
aquest estiu
MÚSICA 3 El cantant novaior·
quès acaba d’anunciar que el seu 
pròxim disc es titularà Black and 
white America i que veurà la llum 
a mitjans d’aquest any. L’artis·
ta feia tres anys que no publica·
va cap àlbum amb peces inèdites 
i aquest llançament propiciarà 
que al juny iniciï una gira mundi·
al (si bé encara no ha avançat qui·
nes ciutats visitarà). El seu últim 
tour va ser el 2009 i el va portar a 
visitar 18 països, amb It’s time for a 
love revolution.


