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a pedra del coliseu calla, cau la nit. Últim
dia a Troia: la ciutat ha estat saquejada i der-
ruïda pels hel·lènics; els homes resten

morts; les dones, fetes presoneres, esperen la mora-
tòria que decidirà amb quin dels grecs vencedors
hauran de servir com a esclaves.

Tragèdia d’una força impressionant, narratori
dels patiments que la guerra comporta als humans:
pessimisme, nihilisme, la carència absoluta de fe en
un ordre diví o humà que transforma els éssers
d’Eurípides en petits monstres sangosos. Qui venç
té el destí de les seves víctimes a les mans ignorant
el propi; perquè sempre hi ha una injustícia que es
paga i aparentment allò que acaba bé, la victòria, en
veritat descansa en unes conseqüències funestes.

Impactant espai escènic: espargits arreu, un
munt de bidons rovellats romanen mig enterrats en
l’arena fina i blanca del sòl; al fons dues torres de
vigilància impressionants, altíssimes, fetes de fus-
tam i cordes; a la vora dreta s’alça l’enorme cap gris
de Posidó, a banda esquerra el de Pal·las Atenea, de
dins en sortiran els dos déus que frívols maquinen i
es diverteixen a costa dels humans esgrimint llur
destí. Les troianes esparpallades per l’arena espe-
ren la seva dissort en la pressura de la incògnita...

Excel·lent mostra de Mario Gas que signa la di-
recció i l’escenografia, i aconsegueix una perfecta
fusió, equilibrada, entre l’antic món grec i el con-
temporani. I ho fa des de punts diversos: els homes
vestits de militars prenen la imatge d’avui, les tro-
ianes amb unes túniques gastades contenen un deix
vague, futurista. Hècuba i ses filles, Cassandra, An-
dròmaca; i la pèrfida Helena mostren l’indument
del món clàssic. El text, adaptat per Ramón Iri-
goyen, conjunta perfectament l’extemporaneïtat de
la temàtica de la tragèdia i la seva vigència. Hi ha
contínuament un joc d’ombres que manipula l’es-
pai, dividit aquest en dos plans que contrasten a me-
sura mitjançant una il·luminació esplèndida i efec-
tiva. La música vocal, els cants i laments són la me-
mòria del dolor, una remor estranya, d’ànima.

Emoció i dolor, sentiment profund i tràgic que
evoca la inextingible ruïna humana expressada a la
perfecció per l’esplèndid treball dels actors. Hècu-
ba (Gloria Muñoz) transfereix a doll el turment i
compon l’exel·lència; així Andròmaca (Mia Este-
ve) que crea un dels moments més íntims i emotius
quan executen el seu petit, magistral el seu calvari;
Helena destil·la un erotisme pur, salvatge i tràgic.
La fredor i el to gris i monòton de Taltibi (Ricardo
Moya) tenyit d’un matís d’humanitat és el contra-
punt on gira el drama. El cor mig difuminat, com
espectres, conjunten la meravella. A la fi, abrasada
Troia, llarga ovació...
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Botí de guerra
� Direcció: Mario Gas

Adaptació: Ramón Irigoyen
Intèrprets: Carles Canut, Ángel Pavlovsky, Gloria
Muñoz, Ricardo Moya, Anna Ycobalzeta, Mia
Esteve, Luis Jiménez, Clara Sanchís i Antonio
Valero
Dia i hora: 21 de juliol, a les 22 h al Teatre Grec
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Un moment de la representació. / JOSEP AZNAR

El director artístic del Ro-
mea, Calixto Bieito, i el
president del Grup Focus,
Daniel Martínez, van pre-
sentar ahir els espectacles
de la nova temporada del
teatre, que té com a idea
bàsica la de «provocar cu-
riositat a l’espectador» i
arribar a un públic «obert»
que té ganes de propostes
«noves i ben fetes».

Un any més, la recupe-
ració de clàssics continua
marcant la programació.
Així, al final de la tempo-
rada vinent, del 18 d’abril
al 7 de juny, s’estrenarà
una nova revisió del
«Hamlet català», que és
com Calixto Bieito va des-
criure Terra baixa.

«M’inviten a mols llocs,
com Alemanya o Norue-
ga, per revisar la feina
d’altres cultures, i crec que
seria important fer el ma-
teix amb el nostre teatre»,
va dir Bieito, argumentant
que la companyia barcelo-
nina del Romea hagi «con-
vidat» un alemany, Hasko
Weber, a revisar l’obra
d’Àngel Guimerà. Terra
baixa tindrà un reparti-
ment de luxe de set actors
que el Teatre Romea té en
nòmina: Àngels Bassas,

Roser Camí, Carles Canut,
Victòria Pagès, Boris
Ruiz, Lluís Villanueva i
Mingo Ràfols.

Un altre clàssic de la
dramatúrgia catalana que
produeix el Romea és La
infanticida, de Víctor Ca-
talà, pseudònim de l’es-
criptora de principis del
segle XX Caterina Albert,
que es podrà veure del 19
de març al 12 d’abril. Sota
la direcció de Josep Maria
Mestres, l’actriu Emma
Vilarasau és l’única intèr-

pret d’aquest monòleg
dramàtic d’una camperola
tancada en la cel·la d’un
manicomi per haver matat
la seva filla.

Un altre clàssic de la li-
teratura catalana, Josep
Maria de Sagarra, també
pujarà a l’escenari del Ro-
mea amb una versió de la
seva obra La ruta blava,
escrita i dirigida per Josep
Galindo i Pablo Ley, que
es podrà veure a partir del
26 de juny i formarà part
del Grec 2009. Segueix el

camí que els seus autors
van començar amb Home-
natge a Catalunya, feta a
partir del relat des del front
republicà de George Or-
well.

A banda de treballar so-
bre clàssics per oferir una
revisió de la literatura i
dramatúrgia escrita fa
unes quantes dècades, el
Romea continuarà oferint
espectacles de nova crea-
ció, que procuren fugir del
teatre més convencional
per provocar la curiositat
del públic. Amb una
d’aquestes obres, La tortu-
ga de Darwin, interpreta-
da per Carmen Machi, co-
neguda popularment pel
personatge televisiu Aída,
s’obrirà la temporada el 3
de setembre. Sonata a
Kreutzer, un espectacle de
Quim Lecina fet a partir de
La fuga de Tolstoi d’Al-
berto Cavallari; Mama
Medea, de Tom Layone,
amb direcció de Magda
Puyo; Pagagnini, de Ylia-
na i Ara Malikian i direc-
ció de David Ottone i Juan
Ramos, i La vida es sueño,
de Calderón, amb direcció
de Juan Carlos Pérez de la
Fuente, seran les altres
propostes del Romea.

«Terra baixa» i «La infanticida», entre els vuit espectacles de la temporada vinent

El Romea aposta per la recuperació
de clàssics catalans compaginats

amb obres més arriscades

AGÈNCIES / Barcelona

● Abans de presentar les novetats, el president del
Grup Focus va fer un breu balanç de la temporada
que s’acaba, formada per 300 funcions. Uns 86.000
espectadors han passat pel Romea aquest any, apro-
ximadament 2.000 menys que l’anterior, i amb una
ocupació del 55%, segons Daniel Martínez. També
ha explicat que s’han incorporat 4 actors més a la
plantilla de la companyia (Àngels Bassas, Roser
Camí, Victòria Pagès i Lluís Villanueva), de mane-
ra que el Romea és el teatre espanyol amb una plan-
tilla estable més gran. El fitxatge d’aquests quatre
actors respon a l’esforç que, en paraules de Bieito,
el Romea fa per «consolidar i ampliar la seva com-
panyia estable» per formar un grup «sòlid, ambi-
ciós i creatiu».

● El Teatre Romea continuarà apos-
tant per la recuperació de clàssics ca-
talans la temporada vinent, amb Ter-
ra baixa, d’Àngel Guimerà, o La in-

Els actors i responsables del Romea, ahir, en la presentació de la nova programació. / EL PUNT

fanticida, de Víctor Català, però
també continuarà sent un escenari de
propostes arriscades, marca de la ca-
sa, amb títols com La tortuga de
Darwin, de Juan Mayorga, o Mama

Medea, de Tom Lanoye. La progra-
mació de la nova temporada del tea-
tre està formada per vuit espectacles,
entre els quals també hi figura La vi-
da es sueño, de Calderón de la Barca.

Més actors,
menys espectadors


