
EL PUNT | Dijous, 29 de gener del 2009 CULTURA -  ESPECTACLES  29

a nova adaptació de Mort de
dama és d’aquells especta-
cles que no s’han de perdre

perquè sembla que és una de les
millors propostes de la temporada.
Èxit rotund tenint en compte la re-
acció del públic durant l’estrena. El
clàssic de Villalonga torna adaptat
per Marc Rosich i Rafel Duran, una
mirada fidel al contingut i l’estruc-
tura fragmentada de la novel·la que
potencia alguns dels personatges
que l’autor desenvolupà en altres
obres. I el gran encert: recuperar el
mallorquí, fugir de l’estàndard per
fer brillar la parla diversa de les di-
ferents classes socials en el seu
context. No hi ha espai per a la nos-
tàlgia en aquesta proposta, però sí
per a un final poètic des de la més
absoluta contemporaneïtat que
convida a la reflexió. Una posada
en escena complexa amb una esce-
nografia esplèndida de Rafel Lladó
on presideix el llit on jau la prota-

L

gonista malalta al voltant de la qual
es desenvolupen diferents històries
i moments. Així l’espectador viatja
a un ball de finals del XIX al Círcu-
lo Mallorquín, als barris on durant
els feliços 20 aterraven els primers
turistes o a la Barcelona del cuplet.
Tot a un ritme trepidant, amb una
il·luminació impecable, un vestua-
ri de luxe i una caracterització de
Cristina Repullo digna de menció
per la qualitat. Amb un ús de les
imatges projectades totalment en-
certat i l’afegit de la música en di-
recte en les ocasions necessàries.
Un espectacle rodó. Perquè en cap
moment cau en l’excés i seria molt
fàcil tractant-se d’una peça en què
la sàtira i l’humor, d’aquell on hom
se’n riu del mort i del qui el vetlla,
són una constant. Cal remarcar que
sota aquesta pàtina aparentment
lleugera es manté la crítica ferotge
a un món que s’acaba, el de l’aris-
tocràcia mallorquina, personificat
en Dona Obdúlia Montcada. L’au-
tor també tira els dards contra els
nouvinguts i contra els cercles in-
tel·lectuals de l’illa, especialment
els catalanistes a través del perso-
natge de la poetessa xueta Aina Co-
hen.

Pel que fa a les interpretacions,
és un muntatge de conjunt d’alt ni-
vell. Mercè Arànega ofereix un tre-
ball superb com a Dona Obdúlia,
d’aquells que marquen fita tot i la

seva gran trajectòria. Magnífic
com a gran actor de comèdia Santi
Pons, director del diari El Adalid.
Llum Barrera es posa el públic a la
butxaca amb el cant i el ball fent de
la cupletista Violeta de Palma. Fi-
nalment, Nies Jaume, la poetessa
Aina Cohen, demostra que, com
diu el seu personatge durant un mo-
nòleg brillant, té moltes coses a dir,
en el seu cas dalt d’un escenari.
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TERESA FERRÉ

Èxit rotund

Un instant del muntatge. / D. RUANO

Fènix reforça el to
dramàtic al
«Tartuf»
● Barcelona. El Tartuf de
Molière que proposa el
director de Fènix Tea-
tre, Jordi Pons-Ribot,
és amargant. Aquesta
versió l’ha donada a
conèixer com Offusca-
tio. En comptes de fer
sorna de la capacitat de
ridiculitzar Orgon –un
home poderós– i la se-
va mare, que es deixen
convèncer per un im-
postor que es fa passar
per un consultor espiri-
tual, aprofundeix en la
seva immaduresa.
L’obra, que es va estre-
nar per Nadal al Teatre
Principal d’Arenys de
Mar, fa temporada a la
Sala Muntaner fins a
l’1 de març. El director
situa l’acció als anys
cinquanta a Barcelona,
mentre es prepara el
Congrés Eucarístic. El
text, en prosa, respecta
la lectura «ampul·losa»
d’Alfons Maseras. Mo-
lière va haver de refer
l’obra, escrita el 1664,
a causa del pes de la re-
ligió en el regnat de
Lluís XIV. L’estrena-
ria, amb matisos, el
1667. /  J.B.
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Ara Malikian
intervé en una
coreografia
● Barcelona. El Mercat
de les Flors de Barcelo-
na presenta des d’avui
fins diumenge La razón
de las Ofelias, del di-
rector i coreògraf astu-
rià Tino Fernández. El
virtuós violinista Ara
Malikian intervé en
aquesta coreografia de
la companyia L’Explo-
se Danza. Segons el
mateix director, la dan-
sa permet dir coses que
en la vida privada se si-
lencien. La importància
del cos enllaça amb
l’argument de l’obra,
que parteix de la relació
amb un malalt d’esqui-
zofrènia i les seves rela-
cions amb el món que
l’envolta i el seu propi
univers. La peça se-
gueix la mateixa línia
coreogràfica d’incor-
porar els músics en la
creació, un cas sem-
blant al que Búbulus va
presentar amb el quar-
tet de saxos Afrodisax,
al novembre, i al presti-
giós treball del Ballet C
de la B que mescla in-
tèrprets de música bar-
roca amb els ballarins.
/ ELENA PUNSOLA


