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Maria Borràs,
nova directora
editorial de
L’Esfera dels
Llibres
� Barcelona. Maria Bor-
ràs, llicenciada en his-
tòria contemporània
per la UB i editora a
Plaza & Janés i De Bol-
sillo els últims nou
anys, exercirà des d’a-
vui de directora edito-
rial de L’Esfera dels
Llibres, en substitució
de Fèlix Riera. El 2006,
L’Esfera dels Llibres va
publicar obres com ara
Les veritats de l’Esta-
tut, de Josep Sánchez
Llibre, i Lluís Com-
panys, la veritat no ne-
cessita màrtirs, d’Enric
Vila. / EL PUNT

Un dels vitralls
de la capella de
Miquel Barceló
ja s’ha trencat
� Barcelona. Les intenses
ventades han provocat
la trencadissa d’un dels
vitralls de la capella del
Santíssim a la Seu. Un
dels esculls de la cape-
lla on ha intervengut
l’artista Miquel Barce-
ló era, precisament, la
protecció exterior dels
vitralls, que a hores
d’ara estan coberts per
plàstics visibles des de
l’exterior. Segons el de-
gà de la catedral de Ma-
llorca, Joan Darder,
aquests dies tenien pre-
vist col·locar-hi vidres
de protecció. / A.V.

La Compañía Nacional de
Teatro Clásico aclareix
que la seva voluntat és re-
citar el vers i estar entrenat
per lluitar amb les armes
del Segle d’Or. Don Gil de
las calzas verdes es podrà
veure des d’avui i fins al
18 de març a la sala Gran
del TNC. La posada en es-
cena de Vasco és volguda-
ment esteticista: els perso-
natges «habiten» en
marcs. També hi ha qua-
dres barrocs que apareixen
a l’escena i que busquen
il·lustrar el naixement del
Madrid actual. Vasco ha
fet la versió de la comèdia
principal del Segle d’Or.
És una lectura «suau, que
no ha patit canvis estruc-
turals».

Montse Díez és Doña
Juana. El seu personatge
és la clau de la comèdia.
S’atreveix a vestir-se
d’home i provar d’enamo-
rar la noia que pretén el seu
xicot, només per recuperar
el seu honor i, alhora, el
seu amor. Ho arrisca tot
per no perdre l’horitzó de
dona casada reclosa en un
ambient domèstic. La ma-
teixa Díez reconeix que

l’elenc lamenta l’última
escena de la comèdia, en
què tot torna al que imposa
la moral de l’època.
L’obra, de fet, ja va ser una
revolució el 1615. La críti-
ca de l’època culpava del
fracàs l’actriu. Díez opina
que Tirso de Molina deu-
ria escriure la darrera esce-
na com una concessió mo-
ral, fart de les pressions
que rebia al convent.

Confessor discret
Gabriel Téllez (1584-
1648), conegut per Tirso
de Molina, va ser una per-
sona discreta que escrivia
drames i comèdies a partir
de la seva imaginació. Ben
diferent era el cas de Lope
de Vega, que sovint s’ins-
pirava en fets històrics. Un
dels mèrits reconeguts a
Tirso és la construcció
dels personatges feme-
nins. Per Pepa Pedroche
(Doña Inés), té una expli-
cació. L’autor és confessor
de les dones de la cort i
construeix uns personat-
ges femenins «amb recor-
regut vital i emocional», a
diferència dels seus col·le-
gues de l’època.

Don Gil, la dona
del Segle d’Or

La Compañía Nacional de Teatro
Clásico repeteix temporada al TNC

JORDI BORDES/ Barcelona

� El director Eduardo Vasco reivindica «explicar les his-
tòries del passat des del passat» en la posada en escena al
TNC de Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de Molina.
L’obra, de 1615, presenta una dona que es fa passar per
home per recuperar el promès. La seva acció heroica sal-
varà l’honor i la reclourà, després, a una vida domèstica.

� Fa un parell d’anys que el TNC i
l’Instituto Nacional de las Artes Escé-
nicas i de la Música (Inaem) van signar
un acord per facilitar l’accés del teatre
català a Madrid. Fruit d’aquest conveni
es va traslladar el Fuente Ovejuna, di-
rigit per Ramon Simó, la temporada
passada. I s’han pogut veure al TNC El
castigo sin venganza i, ara, Don Gil de
las calzas verdes. Ahir es va insinuar la
possibilitat de dur a Madrid, a l’esce-
nari de la Compañía Nacional de Tea-
tro Clásico, un text, produït pel TNC,
d’algun dels pocs autors barrocs cata-
lans. El director Eduardo Vasco va dei-
xar anar Francesc Fontanella (Barcelo-
na, 1622- Perpinyà, 1682). Un nom
que ara es reivindica i del qual fa quin-
ze anys el director Domènec Reixach
va repescar El desengany. L’oportuni-
tat s’ha de brindar, diuen Vasco i Sergi
Belbel, en el moment i amb l’elenc
apropiat. Un exemple és la posada en

L’elenc de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ahir als jardins del TNC. / EFE / J. MARTÍN

escena del dramaturg nascut a Lisboa
al segle XVI Gil Vicente, que s’ha re-
presentat fa poc sota el paraigua de la
Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Tot i que el conveni sigui només de fa
un parell d’anys, des de la tercera tem-
porada es poden veure muntatges esta-
tals: El lector por horas, de Sanchís Si-
nisterra (1998/99), i La fundación, de
Buero Vallejo (1999/2000), del Centro
Dramático Nacional.

Sergi Belbel admet que a Catalunya
el teatre clàssic remet als autors de
principi del segle XIX, mentre que a
l’Estat espanyol el teatre clàssic respon
a les obres del Segle d’Or. Potser és per
això que Belbel va dirigir la temporada
2000/01 El alcalde de Zalamea, de
Calderón de la Barca. Pel que fa a au-
tors estrangers, només la coproducció
recent amb Teatro de la Abadía (Play
Stringberg, de Dürrenmatt) s’ha vist al
TNC en castellà.

Un Francesc Fontanella a Madrid?

� La guerra del Líban va
entrar en la Berlinale amb
l’apolític film israelià
Beaufort, mentre que Ale-
manya va dur a concurs
una espectral Yella, davant
la qual el millor refugi va
ser el còmic fílmic 300 i la
batalla de les Termòpiles.

Un director israelià, Jo-
seph Cedar, va posar rostre
a la guerra amb una pel·lí-
cula centrada en el que va
ser un trauma nacional: la
retirada, el 2002, de Beau-
fort, la fortalesa aixecada
sobre la muntanya que el
1982 havia conquistat
l’exèrcit israelià.

«No hi ha un missatge
polític, ho vam evitar deli-
beradament, perquè la in-
tenció és reflectir les pors i
l’ànsia de supervivència
d’uns soldats, els últims, a

Israel o en qualsevol altre
país de el món», va expli-
car Cedar després de la
projecció del film.

A Beaufort ni es veu
l’enemic –«perquè no n’hi
ha, ja que això no és l’im-
portant»– ni hi ha grans es-
cenes bèl·liques. És una
pel·lícula centrada en els
rostres dels soldats i les re-
lacions entre ells, l’alegria
en rebre l’ordre de retirada
i l’esperança de trucar,
d’una vegada, a casa i dir
que van sortir vius.

Va completar la jornada
a competició Yella, un ex-
ponent del cinema més es-
pectral que pot fer Alema-
nya, en la forma i el fons.
El film de Christian Pet-
zold tracta d’una noia que,
al costat d’un marit violent
que se salta una ordre
d’allunyament, acaba al

fons d’un riu. Nina Hoss
tracta de donar vida en
pantalla al que clarament
és una zombi, que es mou
entre zombis i que forma
tàndem amb un xantatgis-
ta d’empresaris en fallida.
300, també en la secció
oficial però fora de com-
petició, va servir de vàlvu-
la d’escapament. La pel·lí-
cula dirigida per Zack
Snyder, basada en un cò-
mic de Frank Miller sobre
tres centenars de guerrers
espartans capitanejats per
Leònides contra les tropes
del rei persa Jerjes, va do-
nar l’oportunitat d’assistir
a una filigrana entre la di-
gitalització i els actors de
carn i ossos. Molta batalla,
molta sang i molta extre-
mitat tallada, però també
molta vitalitat, en una jor-
nada de competició trista.

Un film israelià aproxima la guerra
del Líban a la Berlinale

EL PUNT / Berlín


