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pintura rupestre”, amb el
cosmètic escorregut. Les rè-
pliques es reprenen una i
altra volta, bé que canvien
de boca, un mecanisme arxi-
trillat d’ençà de Ionesco.

Els intèrprets salven com
poden la feblesa de la situa-
ció dramàtica. Carles Martí-
nez incorpora el marit cal-
çasses i cagadubtes amb
gestos pusil·lànimes de pa-
llasso beneit, d’idiota con-
sentit, mentre Alicia Gonzá-
lez Laa fa d’esposa impaci-
ent davant les inseguretats

del company i la dèria malal-
tissa envers el mocós que
comparteixen. Ricard Borràs
agafa per les banyes el per-
sonatge del poderós que
juga amb el seu hoste, men-
tre la seva dona (Míriam Ala-
many) es vanta d’estar ocu-
padíssima no fent res. Com
la Reza, atrafegada a fer
anar la llançadora d’èxits
amb un filat tan prim.

*
Tres versions de la vida, DE
YASMINA REZA, DIRIGIDA PER
XICU MASÓ. ESPAI LLIURE, 14
DE MARÇ.

N
o aconsegueixo ende-
vinar què va trobar un
director tan perspicaç

com Xicu Masó en aquesta
obreta de Yasmina Reza,
fora d’un nom d’èxit que ven
arreu del món; ja se sap, “tin-
guis fama i gita’t a dormir”.
L’escenografia presenta una
mena de ring de sofà, un
quadrilàter on les poltrones
s’acaren i predisposen a la
conversa malcarada que s’hi
produirà. En aquest clos
d’estomacada domèstica,
Reza hi situa una parella que
viu tiranitzada pel ploricó ca-
priciós del fill que no vol
créixer i que reclama els pa-
res amb tota mena de xan-
tatges. En aquest triangle
magnètic carregat de tensi-
ons hi irromp una visita ino-
portuna que s’ha presentat a
sopar el dia equivocat. El
problema és que dels convi-
dats depèn l’ascens del con-
fús amfitrió. S’enfilen per ni-
mietats, s’engavanyen i
s’emprenyen. La desastrosa
reunió es repeteix fins a tres
cops amb algunes variaci-
ons: el cap de casa comença
arrossegant-se davant del
poder com un cuc, segueix
com un cucut amb banyes
incipients i acaba com una
puput lluint plomatge i fent
fora els intrusos. Hi ha dià-
legs plens d’humor i facècies
espaterrants, com la dona
que arriba a casa “feta una
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De cuc a cucut

Els intèrprets
salven com poden
la feblesa de la
situació dramàtica
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Míriam Alamany, Ricard Borràs, Alicia González i Carles
Martínez, actors de ‘Tres versions de la vida’ ■ TEATRE LLIURE

‘Mar icel’
triomfaaHalle

Els700espectadorsde l’Opernhausde laciutat saxona
quedenconvençutsdelnoumuntatgedelmusical

Oriol Serra
HALLE. SERVEI ESPECIAL

L’estrena alemanya del mu-
sical Mar i cel de la compa-
nyia Dagoll Dagom va rebre
una acollida entusiasta per
part del públic que va om-
plir ahir a la nit l’Opernhaus
de la ciutat de Halle, a
l’Estat federat de Saxònia-
Anhalt, a l’est d’Alemanya.
Prop de 700 persones, algu-
nes procedents de Catalu-
nya, van presenciar les
dues hores i tres quarts de
durada de l’adaptació ale-
manya del que ja és el musi-
cal català més internacio-
nal de tots els temps.

Entre el públic hi havia
una bona representació de
Dagoll Dagom. El director
de la companyia, Joan Lluís
Bozzo, va manifestar la
seva alegria en declaraci-
ons a l’AVUI i va assegurar
que “l’acollida ha estat molt
bona”. Bozzo va apuntar
que el públic “s’ha posat
dret i ha aplaudit moltís-
sim”. Pel director teatral va
“quedar molt clar” que el
protagonista de l’obra, l’ac-
tor Jan Amman, que inter-
preta el personatge de
Saïd, el capità del vaixell pi-
rata a Mar i cel, és una “su-
perestrella”.

Certament, el duet for-

mat per Amman i Sara Fon-
seca –aquesta en el paper
de Blanca– va captivar el
públic al final de cada acte.
El compositor musical, Al-
bert Guinovart, estava
“molt nerviós” durant la
mitja part, segons va dir a
aquest diari. Guinovart,
que fa més d’una setmana
que és a Alemanya supervi-
sant els assajos, va mos-
trar-se alleugerit un cop fi-
nalitzada la representació
perquè “havia patit molt” ja

que els músics no eren els
titulars, ja que molts
d’aquests tenien funció en
una altra sala amb obres de
Mahler.

Crítica dividida
L’escenografia del Mar i cel
alemany, dirigit per Har-
mut H. Forche, compta
amb un vaixell que en algu-
nes ocasions s’arriba a par-
tir en tres parts diferents i
que es belluga sobre si ma-
teix per l’escenari. El mo-
ment àlgid de la història,
quan els pirates entonen el
conegut “Les veles s’infla-
ran”, culmina amb la proa
de la nau apuntant al pú-
blic i situant-se pràctica-
ment a les primeres fileres
de la platea.

Entre la crítica especia-
litzada autòctona –un ser-
vidor n’estava envoltat– hi
havia opinions per a tots
els gustos. Mentre que Die-
ter David Scholz, crític ha-
bitual de la radiotelevisió
pública regional, MDR, as-
segurava que Espanya és
un país de sarsuela i no de
musicals i deia que estava
“molt decebut”, la perio-
dista freelance, Nikola
Gramm, assegurava que
havia vist una de les millors
interpretacions d’Amman i
Fonseca. Recordem que els

dos actors han protagonit-
zat musicals d’èxit a Ale-
manya com Evita, Hair,
Cabaret o Ludwig. Aquest
últim va catapultar Jan Am-
mann a l’estrellat del gène-
re en aquest país.

Recomanacions
Pocs dies abans de l’estrena
de Der Himmel und das
Meer –traducció a l’ale-
many de Mar i cel– els esce-
nògrafs van decidir esbor-
rar un passatge de l’Alcorà
inscrit a l’eslora del vaixell
per “recomanació de dos is-
lamistes de la universitat de
Halle”, segons apuntava un
membre de Dagoll Dagom
que va preferir quedar en
l’anonimat.

En qualsevol cas, la te-
màtica de Mar i cel està de
plena actualitat en un mo-
ment en què els conflictes
interreligiosos estan a
l’ordre del dia a tot el món.
Precisament a Berlín –150
quilòmetres al nord-est de
Halle– la Deutsche Oper va
haver de suspendre tempo-
ralment la representació de
l’Idomeneu de Mozart per
“presumptes” amenaces re-
lacionades amb l’integris-
me religiós. Segons Bozzo,
“si Mar i cel pot ofendre
una de les dues parts,
aquesta és la cristiana”. ■

El nou vaixell de ‘Mar i cel’ dalt de l’escenari de l’Opernhaus de Halle ■ GERT KIERMEYER

Els escenògrafs
esborren
a última hora
un passatge
de l’Alcorà
inscrit al vaixell




