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CLAUSURA DEL FESTIVAL GREC

Mario Gas situa Èsquil en una plaça de toros 

• 'La Orestiada' reuneix Jordi Boixaderas, Vicky Peña i Constantino Romero

ELENA HEVIA

BARCELONA
Si el text de La Orestiada es fes íntegrament es necessitaria un dia complet perquè un espectador
carregat d'interès i paciència pogués contemplar matí, tarda i nit les tragèdies de la trilogia d'Èsquil:
Agamèmnon, Les Coèfores i Les Eumènides. El director Mario Gas ha optat per un format més
accessible i ha deixat l'obra en "el nervi nu", una hora i 50 minuts, amb l'ajuda de Carlos Trías, que en
firma la versió.
Després d'estrenar-se al Teatre Romà de Sagunt, La Orestiada arriba el dijous 12 d'agost al Teatre
Grec, per tancar el festival el dia 15 i dirigir-se, el pròxim 19, a Mèrida. Les tres mostres coprodueixen
l'espectacle. La intenció que anima el muntatge, en paraules del mateix director, és "ser fidel a Èsquil,
gràcies a la literalitat del text, i, al mateix temps infidel, buscant la màxima claredat".
Gas, que des del febrer es troba al capdavant del Teatro Español de Madrid, de titularitat municipal, i
s'ha acostumat els últims anys a multiplicar-se en la direcció, no ha volgut deixar de complir els
compromisos previs. "I aquest era el primer de la llista", puntualitza.

EL RITUAL DEL CERCLE
Una porta i una plaça taurina, traslladada a l'escenari mitjançant unes barreres, és la imatge de què s'ha
servit Gas per marcar la "ritual circularitat" de l'obra. "No es tracta d'una representació, sinó d'un
muntatge de no-ficció en què els actors expliquen una faula i adopten diferents hàbits", diu.
El repartiment reuneix 11 intèrprets que són, en realitat, 9 + 2, segons Gas. A saber, Vicky Peña,
Constantino Romero, Jordi Boixaderas, Teresa Vallicrosa --habituals en els muntatges del director--,
Emilio Gutiérrez Caba, Maruchi León, Anabel Moreno, Ricardo Moya i Gloria Muñoz. Tots ells són
coreutes, és a dir, membres d'un cor encarregat de narrar aquesta història de traïcions i venjances, en
què és difícil dir qui és qui perquè els intèrprets entren i surten dels seus respectius papers --Orestes,
Egist, Clitemnestra, Cassandra, Electra i Agamèmnon-- per tornar-se a reconvertir en narradors. Només
Damià Barbany i el mateix Mario Gas, que formen la segona part de la suma, s'atenen a la seva funció
de coreutes, encarregat el primer d'obrir la història i el segon de tancar-la.
Per al director, Èsquil és el clàssic grec més preocupat per les circumstàncies polítiques. D'aquí que la
venjança d'Orestes --Clitemnestra, la seva mare, li ha assassinat el pare per venjar al seu torn la seva
filla Ifigènia-- tingui un caràcter social. "El que explica la trilogia és de quina manera neix l'Estat de dret. I
el que expliquem nosaltres, 2.500 anys més tard, és com aquest Estat ha sigut trepitjat", clarifica.
D’esquerra a dreta, drets, Mario Gas i Carlos Trías; asseguts, Teresa
Vallicrosa, Constantino Romero, Gloria Muñoz, Anabel Moreno, Jordi
Boixaderas, Vicky Peña i Ricardo Moya, en la presentació de l’obra.
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