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La vida es sueño
De Calderón de la Barca.
Teatre Romea, 10 d’octubre.

Teatre Romea. Juan
Carlos Pérez de la
Fuente dirigeix La vida

es sueño de Calderón de la
Barca. Què és aquest espec-
tacle? Un excel·lent exemple
de radiodrama: impecable
dicció, bona projecció de les
veus, el vers dit de manera
natural. Un Calderón net de
presumpcions ràncies. Què
més és aquest muntatge?
Un meritori monòleg escè-
nic basat en la intensa inter-
pretació d’un Segismundo
molt físic de Fernando Cayo.
La diferència entre el prota-
gonista i la resta del reparti-
ment és abismal. Gairebé es
diria que el director s’ha de-
dicat en exclusiva a desen-
volupar amb afany un únic
personatge. Cayo respon a
aquesta atenció i convenç
en la seva aposta per poten-
ciar la faceta brutal de Se-
gismundo –com un parent
hispà de Lord Greystoke– i
en la seva escena estel·lar
–esperada i aplaudida–
aconsegueix parar l’obra
fent-se no només sentir sinó
també escoltar.

Es podria dir alguna cosa
més d’aquesta versió de La
vida es sueño? Que existeix
el teatre provincià com a
concepte. Aquesta posada
en escena és una melindro-
sa acumulació d’elements
que pretenen enllaçar amb
una difusa idea del teatre
contemporani. La suma
d’aquesta impostada mo-
dernitat és com si en la
beata Vetusta algú desco-
brís un manual sobre teatre
del segle XX escrit en la dè-
cada dels 70 i decidís incor-
porar aquestes revolucio-
nàries idees al teatre clàssic
espanyol. Una mica de cuir,
eliminació de la quarta
paret –sense oblidar obrir
els llums de la sala, música
ambiental abstracta, movi-
ments coreografiats llunya-
nament copiats d’alguna
avantguarda, una miqueta
d’erotisme ambigu. Tot això
i una mica més junt i ben re-
menat per oferir una mala
còpia –bijuteria dramàtica–
del que algú creu que és el
teatre del segle XXI. Que es
desperti i vegi món.

Crítica
teatre
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modernor
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La posada en
escena és una
vella acumulació
d’elements

ElsresultatsdeGuanajuato
La cultura catalana
entra en la xarxa
d’intercanvis teatrals
iberoamericans
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El director de l’Institut
Ramon Llull (IRL), Josep
Bargalló, va anunciar ahir
que la fundació de l’institut
entraràaformarpartd’Iber-
escena a través del govern

d’Andorra a partir de l’1 de
generde l’anyqueve. Iberes-
cena és un programa cultu-
ral dedicat a les arts escèni-
ques de la Secretaria Gene-
ral Iberoamericana, que
serveix per finançar projec-
tes teatrals que giren per tot
Iberoamèrica, i per establir
contacte entre diferents
grups dels estats membres.

El programa Iberescena,
segons ha dit Bargalló, és el
“gran projecte d’interacció
teatral dels pobles d’Iberoa-

mèrica”. L’entrada de la
Fundació Ramon Llull a Ibe-
rescena es fa a través del go-
vern d’Andorra perquè és
un país membre de la Secre-
taria General Iberoamerica-
na. La petició d’entrada l’ha
feta el cap del govern andor-
rà, Albert Pintat. Segons ha
explicat Bargalló, Pintat ha
demanat que la gestió
d’aquesta petició la faci la
Fundació Ramon Llull.

El director de l’IRL va dir
que l’entrada a Iberescena

suposarà que iniciatives te-
atrals produïdes pels tres
membres de la Fundació
Ramon Llull, Andorra, Ca-
talunya i les Illes Balears, es
podran finançar a través del
projecte Iberescena, i po-
dran anar de gira per tot
Iberoamèrica, en català,
amb subtítols o en una ver-
sió en castellà si és una co-
producció. En aquest sentit,
Bargalló va dir que tant Ca-
talunya com Andorra i les
Illes Balears entren a la

xarxa “de ple dret”, i que es
presentaran projectes “fets
i produïts per tots tres”.

Bargalló es va mostrar
molt content de la participa-
ció de Catalunya al Festival
InternacionalCervantinode
Guanajuato, tant per l’ac-
ceptació del públic com per
les crítiques que reben els
artistes catalans als mitjans
de comunicació mexicans.
També va dir que s’han
rebut propostes per partici-
par en altres festivals, com
el de Las Artes de Costa
Rica. No obstant això, ha as-
segurat que s’ha de mirar de
fer “una participació per
any” perquè “ni logística-
mentnieconòmicament”és
viable fer-ne més d’una. ■

Quaneldolormés
profundesdevéart

MartaAngelat interpretaa laSalaBeckettelmonòleg ‘L’anydel
pensamentmàgic’,autobiografiadelanord-americanaJoanDidion

Teresa Bruna
BARCELONA

Amb l’aval d’haver-se estre-
nat a Temporada Alta, arri-
ba aquest dimecres a Barce-
lona, a la Sala Beckett,
L’any del pensament mà-
gic, una obra inusual de l’es-
criptoranord-americanaJo-
an Didion, que interpreta
Marta Angelat sota la direc-
ció d’Òscar Molina, i que a
LondresestàfentencaraVa-
nessa Redgrave amb gran
èxit. És singular per moltes
raons: reflexiona, amb un
llenguatge extremadament
lúcid, d’un tema tabú com la
mort; l’interpretaunaactriu
excepcional que sap que, si
al teatre la sinceritat és bà-
sica, en una obra tan íntima
i emocional com aquesta,
encara ho és més. I també
perquè, com diu Toni Casa-
res, director de la Beckett:
“Trenca el tòpic que els
temes profunds no són co-
mercials. És un espectacle
popular, directe, gens in-
tel·lectual, entretingut i
amb un text molt madur”.

Didion la va escriure des-
prés de les morts gairebé se-
guides del seu marit i de la
seva filla de tres anys. Però
no es recrea en el dolor. Per
a Molina és catàrtic: “Tots
tenim o hem tingut el senti-
ment de la pèrdua i parlar-
ne, quan ja ha passat, sem-
bla difícil, però és bo reviure
el dolor de la mort”. La pro-
tagonista viatja per dife-
rents presents i passats a

través de flashbacks. “El
que transmet és que cal dei-
xar que marxin, que siguin
fotografies, que el corrent
se’ls emporti. El sofriment
és no acceptar que ja no hi
són. És una obra de teatre
terapèutica, l’espectador
entra en una intimitat tan
gran que acaba entenent
els seus propis dolors i en
surt confortat”.

L’artífex de l’obra ha es-

tat la mateixa Angelat, a
través de la seva producto-
ra La Lluna Nova. “El text
em va posseir i en vaig fer
partícip l’Òscar. Volia fer-la
i que em dirigís una persona
amb la qual ens unissin lli-
gams d’amistat i una posició
davant la vida. Per parlar de
la mort has d’entrar molt
endintre. Ens hem hagut de
despullar i ens ha servit. I
m’ha permès fer una cosa

poc teatral: trencar la barre-
ra d’estar fent d’actriu i ex-
pressar-me jo mateixa”.

Madur i intel·ligent
Salvador Sunyer, director
del festival Temporada Alta
i copartícip de la producció
amb la Beckett, assegura:
“Estic fins al capdamunt de
textos que fan riure. Aquest
és un text que no fa plorar,
però és madur i intel·ligent.

Estaria prop de la nova dra-
matúrgia catalana, que ja és
una realitat. Nosaltres hem
inaugurat el festival amb
Pau Miró, que ha sorgit de la
Beckett. I, ara que aquesta
sala té problemes, vull dir a
qui ho hagi de sentir que en
la història del teatre català
no hi ha una cosa tan petita
que hagi donat tant com la
Beckett. Si el català és al
món és gràcies a ells”. ■

Marta Angelat interpreta el paper d’una dona que acaba de perdre el marit i la filla de tres anys ■ LA LLUNA NOVA


