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� El «monjo» Dario Fo
obre Temporada Alta.
Vestit com un dels monjos
budistes que són víctimes
de l’opressió a Myanmar,
el sempre crític, càustic i
genial Dario Fo va inaugu-
rar ahir al Teatre Municipal
de Girona la setzena edició
del festival Temporada Al-
ta amb el monòleg Rosa
Fresca Aulentissima e altre
giullarate. El dia abans,
Dario Fo ja havia anunciat
sobre l’obra: «Parlaré amb
indignació de tot això, per-
què al darrere hi ha la nos-
tra responsabilitat, la d’Oc-
cident, i la seva passivitat
davant dels fets.» / M. RUIZ

A partir d’una experiència
personal, Belbel va co-
mençar a donar voltes a
l’argument l’any 1999. La
qüestió que l’inquietava
era com és possible que al-
gú que ho té tot –una feina
que li agrada, estabilitat
emocional i econòmica–
sigui un infeliç, angoixat
sense motiu aparent, que
té uns malsons terribles.
Una situació que el drama-
turg contraposa amb els
somnis dels que coneixen
el dolor, la fam i la mort,
que «possiblement som-
nien en el paradís», diu
Belbel.

El personatge de la pe-
ça, en Marc (Jordi Boixa-
deras), té símptomes d’es-
très. La seva dona li regala
un viatge a la Toscana, el
lloc en es van jurar amor
etern, un paradís a la terra.
Les vacances reparadores
no fan el seu efecte, i en
Marc torna més malament
del que va marxar, fet que
desencadena una greu crisi
d’angoixa que afectarà
profundament la seva do-
na i una parella d’amics.

La intenció de Belbel és
que l’obra no tingui «un fi-
nal tancat», ja que pretén
que el públic «surti de la
sala amb una angoixa sem-
blant a la del protagonis-
ta». «Volia comprovar
com es pot passar, en un
sol personatge, d’un home
que ho té tot però les seves
projeccions mentals són
extremadament negatives,
tragèdies, a un altre al qual

progressivament li arriba
la infelicitat, però que té
uns somnis que són comè-
dies.»

Belbel explica que a A
la Toscana es barregen
una gran quantitat de gè-
neres –la comèdia, el dra-
ma, la farsa i la tragèdia– i
el pla real i l’oníric. Es
tracta d’anar servint les
peces del trencaclosques
al públic, que fins al cap de
mitja hora ben bona no co-
mença a lligar caps i, tot i
això, les interpretacions
són diverses.

El director d’A la Tosca-
na afirma que el major
repte de l’obra, una de les
poques produccions del
TNC que s’estrenen fora
de la seva seu de Barcelo-
na, és principalment inter-
pretatiu: «Els actors han
de ser capaços de fer can-
vis d’estat en qüestió de
dècimes de segon, ja que,
en barrejar els dos plans, a
una escena totalment trà-
gica la pot succeir una al-
tra d’absoluta felicitat, i
això és molt complicat
d’aconseguir.»

És per aquest motiu que
Sergi Belbel va triar Jordi
Boixaderas i Lluís Soler,
uns actors als quals coneix
a la perfecció, especial-
ment després de la seva
duradora aventura, El mè-
tode Gronhölm, de Jordi
Galceran. Pel que fa a
Cristina Plazas i Lluïsa
Castell, Belbel afirma que
tenia moltes ganes de tre-
ballar-hi.

L’angoixa de l’home
modern és el punt
de partida d’«A la

Toscana» de Belbel
És una estrena del TNC en el marc del

festival Temporada Alta

� L’angoixa de l’home modern ha servit a Sergi Belbel
de punt de partida per bastir A la Toscana. Jordi Boixade-
ras, Lluís Soler, Cristina Plazas i Lluïsa Castell és el re-
partiment amb què ha comptat el director del TNC per a
l’obra, que s’estrena a Salt dins de Temporada Alta.

Soler i Boixaderas, en una escena de l’obra. / EUDALD PICAS
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