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El ‘dreamteam’aReus
Núria Espert, Lluís Homar i José Luis Gómez estrenen avui al Teatre Fortuny de
Reus ‘Play Strindberg’, dirigits per Georges Lavaudant, i dijous s’instal·len al TNC

Teresa Bruna
BARCELONA

“Estic orgullós de tenir
aquest dream team al
TNC”, va dir Sergi Belbel.
José Luis Gómez, actor i di-
rector del Teatro de la Aba-
día de Madrid li va contes-
tar: “Gràcies per deixar-nos
jugar al vostre camp”. No
van ser ni de bon tros les
úniques floretes que es van
tirar uns als altres els que
eren a la taula de presenta-
ció de Play Strindberg, una
producció de TNC, CAER
(Centre d’Arts Escèniques
de Reus) i Teatro de la Aba-
día que s’estrena avui al

Fortuny de Reus. A més de
Belbel i Gómez, a la taula hi
havia Núria Espert, Lluís
Homar i Ferran Madico, di-
rector del CAER. Amb la
sinceritat amb què es des-
feien en elogis del tipus
“veure’ns cada dia ens fa fe-
liços”, van transmetre una
sensació de felicitat, satis-
facció per la feina ben feta,
admiració mútua i bon rot-
llo. Tot i ser una obra dura,
sembla que veure’ls serà
tocar el cel. Dijous que ve
vindran al TNC, on s’hi es-
taran fins al 4 de febrer.

La dansa de la mort, que
Strindberg va escriure el
1900, és l’embrió d’aquest

Play Strindberg del drama-
turg suís alemany Friedrich
Dürrenmatt (1921-1990).
El respecte per l’autor origi-
nal es fa evident al títol. Per
a Espert, “Dürrenmatt va
fer una reescriptura respec-

tuosa i generosa en la qual el
cor és Strindberg, però des-
pullat de les coses que es van
quedar ancorades al seu mo-
ment, de la pols del temps”.

Si l’original parla en clau
dramàtica d’una parella que
viu aïllada, sense res a dir-
se, amb una relació que és
un malson, la versió de Dür-
renmatt encara destil·la
més duresa. Reforça les ten-
sions que, al seu parer, que-
daven ocultes per l’entorn
burgès d’aquell temps, però
les embolcalla de sarcasme
i ironia. La crueltat extrema
de la situació i la gràcia de
l’autor queden perfecta-
ment encaixades en aques-

ta versió en què “hi ha mo-
ments que estem tots tres a
escena i aguantem tensions
com si aguantéssim una sa-
fata plena de vidres que, si
defallíssim, cauria i es tren-
caria”. Les escenes mostren
com l’ésser humà pot arri-
bar a extrems terribles, a un
conflicte de vida o mort. “I
els fem riure. Sembla men-
tida que pugui ser divertit!”,
afegeix Espert.

L’estil Lavaudant
Georges Lavaudant no va as-
sistir a la presentació i no va
poder sentir els elogis que li
corresponien. Tots estaven
d’acord que és algú diferent,

que escolta i mai diu que no,
però que ho dirigeix tot: “Pa-
raula per paraula, sentiment
per sentiment. No us podeu
fer idea de fins a quin punt
estem dirigits”, diu Núria
Espert, que es meravella de
“poder trobar algú diferent a
aquestes altures; ha estat
preciós”.

Lavaudant és un vell co-
negut del TNC, on ha estre-
nat Els gegants de la mun-
tanya, de Pirandello;
L’Orestie, d’Èsquil; Coriolà,
de Shakespeare (amb
Homar); Començaments
sense fi, de Kafka; i La Rose
et la hache, a partir del Ri-
card III de Shakespeare. ■

José Luis Gómez, Núria Espert i Lluís Homar, fotografiats ahir davant del TNC, són tres primeres espases a les ordres de Georges Lavaudant a l’obra ‘Play Strindberg’ ■ XAVIER BERTRAL

La gran dama del teatre rodarà amb Ventura Pons a la primavera
Espert compartirà
cartell amb R.M.
Sardà i J.M. Pou
Després de la seva curta esta-
da a Barcelona amb l’especta-
cle Play Strindberg , Núria Es-
pert tornarà a la seva casa de

Madrid però no tindrà temps
d’enyorar-se: el mes de març
té previst començar el rodatge
de la versió cinematogràfica
de l’obra teatral Barcelona,
mapa d’ombres, de Teresa Cu-
nillé, sota les ordres de Ventu-
ra Pons. Els companys de ro-
datge també seran de luxe:

Rosa Maria Sardà i Josep
Maria Pou. No és la primera
vegada que Espert treballa
amb Ventura Pons: la va diri-
gir a Actrius, ara fa quatre
anys. En aquella ocasió,
també va compartir cartell
amb Rosa Maria Sardà, a més
d’Anna Lizaran i Mercè Pons.

Per altra banda, l’estrena
de Play Strindberg a Reus co-
incideix amb l’anunci del re-
coneixement de la ciutat de
Bilbao a l’amplíssima trajectò-
ria professional de Núria Es-
pert com a actriu i directora
des de fa més de cinquanta
anys. Espert va debutar en el

teatre als catorze anys i als
dinou ja va protagonitzar
Medea, amb gran repercussió
mediàtica. Els premis, que
pretenen distingir les obres i
els actors més destacats du-
rant la temporada a la capital
basca, s’atorgaran el dia 31 de
gener.

Espert rodarà ‘Barcelona,
mapa d’ombres’ ■ X. BERTRAL

“Aguantem
tensionscomsi
aguantéssimuna
safataplenade
vidresque,si
defallíssim,cauria”


