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El Lliure i Joan Ollé presenten en català (traducció de Josep Maria Fulquet) l'obra més emblemàtica
del premi Nobel Luigi Pirandello, Sis personatges en busca d'autor (1921). L'espectacle té alguns
petits talls respecte a l'original i dos canvis destacables: converteix la figura de l'apuntador en l'alter ego
de l'autor sicilià i elimina l'última situació de l'obra, cosa que amaga una última intenció de Pirandello. Al
marge d'això, Ollé aconsegueix un brillant espectacle, ple de sensibilitat i de bon gust, i una lectura de
la peça nítidament actual.
L'argument ja és conegut: durant l'assaig d'una obra irrompen sis personatges, que expliquen el drama
de la seva pròpia història i li demanen al director de la funció un autor, un creador que els introdueixi en
un escenari per fer-los personatges reals d'una representació.
Es tracta d'una obra clarament filosòfica, que fluctua entre la realitat i la ficció; que parla d'ètica, de
culpes i de remordiments, de l'essència del teatre; que reflexiona sobre la vida i la mort. Aquests
importants elements estan en la proposta d'Ollé, més enllà del trencament formal (teatre dins del teatre)
que en el seu moment va sacsejar els espectadors.
En el record d'alguns encara hi ha el muntatge de José Tamayo (1955) i l'arriscada i formidable versió
d'Anatoly Vasiliev (1989). Ollé fuig de l'arqueologia i afronta la seva particular visió de l'obra.
Un escenari transversal d'enormes dimensions, amb el públic situat a un costat i a l'altre, permet un joc
d'actors elegant i molt ben mesurat, i la plasmació d'algunes escenes de gran bellesa plàstica. A això
també hi contribueix la música, en part tocada en directe en un piano.
La pugna entre el grup dels sis personatges i els actors que assagen té moments d'atractiva plenitud. El
repartiment, d'uns 20 actors, és coherent i sense fissures. És just destacar els treballs de Lluís Marco,
Marta Marco, Xavier Albertí, Mercè Lleixà, Marta Calvó, Josep Maria Domènech i Enric Majó.
L'espectacle, que viu els seus millors moments a la segona part, té força a més d'entitat pròpia i qualitat.

Una escena de l'obra de Luigi Pirandello


	CRÍTICA // TEATRE
	'SIS PERSONATGES EN BUSCA D'AUTOR', un text actual
	El muntatge de Joan Ollé ajuda a trobar l'actual�
	GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

	AUTOR Luigi Pirandello�SALA Fabià Puigserver \�


