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Così fan tutte
De Mozart. Dir.: Tomas Netopil
Palau de les Arts (València), 28 de
febrer.

Così fan tutte és una
òpera sobre el trànsit
de l’adolescència

emocional d’uns personat-
ges enamorats de l’amor a
la maduresa que assumeix
les febleses del cor humà. És
aquesta la història que ex-
plica de manera directa el
preciós muntatge de Nicho-
las Hytner que, des de Glyn-
debourne, arriba ara a Va-
lència. Amb elegants dis-
senys d’època i una direcció
d’actors detallista, Hytner
no renuncia a l’humor, però
no cau en la caricatura, ni a
l’emoció, però no cau en
turbulències exagerades, en
aquest camí del dia de les
certeses inamovibles a la nit
dels sentiments fugissers. I
és que, en el fons, el que
Don Alfonso vol és que les
dues parelles siguin menys
ingènues i més sàvies.

El Palau de les Arts va re-
unir un repartiment sense
màcula que tenia en Barba-
ra Frittoli el nom més es-
tel·lar. La soprano italiana,
impecable a nivell vocal, va
dibuixar el desgel amorós
de Fiordiligi amb els accents
més justos, ben contrastada
amb la Dorabella dinàmica i
carnosa de Nino Surgulad-

ze. La veu radiant de Joel
Prieto (Ferrando) augura un
futur brillant si sap evitar els
cants de sirena que envol-
ten tots els tenors en ascen-
sió, mentre que Joan Mar-
tín-Royo (Guglielmo) va ex-
hibir una ja proverbial
escrupolositat musical i des-
imboltura escènica. Els tons
àcids d’Isabel Bayrakdarian
van donar més consistència
a la seva Despina, comple-
tant el sextet protagonista el
Don Alfonso de Natale de
Carolis, no un veterà amb
veu amb més ecos del pas-
sat que del present, sinó un
filòsof madur amb recursos
inalterats. A Tomas Netopil
se li van escapar en alguna
ocasió els cantants i l’or-
questra, i si la mirada més
micro que macro va contri-
buir a certa desendreça en
els finals d’acte, l’ímpetu de
la seva batuta va ser un fac-
tor més en l’èxit de la funció.
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de Mozart és
preciós

L’instintde
supervivència

Jordi Oriol es pregunta sobre el sentit
de la vida a ‘Un tal ímpetu vital’, obra
que s’estrena demà al Teatre Lliure

Teresa Bruna
BARCELONA

“Quina necessitat hi ha de
procrear si tot va mala-
ment?”. Resposta: “L’Apo-
calipsi sempre ha existit,
però mai arriba”. Els joves
tenen, malgrat les adversi-
tats, l’instint de continuar
l’espècie. Els avis, ja sense
l’instint, ho consideren
pecat.

Amb aquest planteja-
ment existencial, Josep
Oriol (La caiguda d’Amlet,
OB-sessions...) ha escrit i di-
rigit Un tal ímpetu vital, un
muntatge delirant per a
quatre personatges. Ell i la
companyia Indi Gest s’es-
trenen en la coproducció
amb un teatre professional i
públic: “Hem cobrat els as-
saigs i hem permès experi-
mentar, sense deixar de ser
fidels als nostres principis!”,
exclama Oriol, content. I és
que per a Àlex Rigola, direc-
tor del Lliure, “són aquí per
la seva manera d’expressar-
se a l’escenari. El seu treball
interessa a la casa”.

Les preguntes existenci-
als sorgeixen del trajecte de
dos germans que tornen a la
casa pairal a buscar refugi
emocional i econòmic. Però
els pares han mort i només
hi ha els avis, a qui l’edat i els
trasbalsos aferren a la reli-

gió: “Els pares són com Déu,
quenoesveuperòhiéssem-
pre que els fills entren en
crisi; en canvi, els avis tenen
clar que el món s’acaba. Al
carrer hi ha signes apocalíp-
tics –plaga de mosques, va-
ques que es tornen boges,
xais que agafen la sarna...–,
que per als avis són un se-
nyal”, explica Oriol. En con-
trast, la filla (que oportuna-
ment es diu Eva) s’entrega
als seus instints carnals
amb l’obsessió de tenir un
fill. Finalment, la nova Eva
engendra d’una manera
“poc convencional”.

L’obra qüestiona la dèria
de trobar explicacions a tot:
“L’home s’entesta a encabir

molta informació al seu cer-
vell laberíntic per justificar
lavidaipodercontinuar l’es-
pècie”, puntualitza Oriol,
queplantejaque l’excésd’in-
formació i investigació im-
pedeix viure amb llibertat:
“Si som aquí és perquè en
moments de la història hi va
haver incest. La humanitat
ha hagut de fer coses erròni-
es per arribar a descobri-
ments científics. Si ciència i
religió es mantenen és per-
què l’individunecessitaafer-
rar-s’hi”.

L’obra defuig el naturalis-
me. “Ens agafem a les bases
del teatre, on tot és imagi-
nació”. L’àvia la interpreta
un home (Carles Pedrago-
sa), que a la vegada és músic
i toca, com tots els altres, en
directe. “La música i l’argu-
ment han evolucionat i con-
tinuaran fent-ho. Estic con-
vençut que una obra s’estre-
na el dia que acaba l’últim
bolo”, diu Oriol.

El vestuari i l’escenogra-
fia –un museu de coses
mortes que es va descons-
truint–, de Sílvia Delag-
neau, i la il·luminació, de
Raimon Rius, contribuei-
xen a dibuixar una història
–la nostra– sobrecarregada
d’informació i referències,
de les quals només ens
podem alliberar si ens aban-
donem al tal ímpetu vital. ■

La jove companyia Indi Gest en un moment de l’espectacle ■ ROS RIBAS

“Text i música
evolucionen.
Penso que una
obra s’estrena el
dia que acaba
l’últim bolo”

Decom
s’embolica
latroca...

Lacreaciócol·lectiva ‘Petó
públic’,dirigidaperRosaM.
Sardà,a laSalaMuntaner

T.B.
BARCELONA

Petó públic, una coproduc-
ció de la Sala Muntaner
amb El Canal Centre d’Arts
Escèniques de Salt/Girona,
arriba a Barcelona, a la Sala
Muntaner, després d’un
petit rodatge per terres gi-
ronines. És una comèdia
àcida, creació col·lectiva de
la companyia Mentidera Te-
atre, formada per Isabel Ro-
catti, Cristina Cervià i Me-
ritxell Yanes, que interpre-
ten set personatges. Van
anar a buscar Àngel Bur-
gas, l’autor, perquè comen-
cés de zero a partir de les
seves inquietuds, i Rosa
Maria Sardà perquè les diri-
gís. “Tots ens van dir que sí,
i aquí ens teniu”, diuen.

L’argument parteix d’un
fet real. Un guarda de segu-
retat mata tres persones a
sang freda –una d’elles, la
seva dona– i se suïcida.
Però un moment abans de
caure, una altra dona se li
tira al coll i li fa un petó. Li
diuen petó públic, perquè

queda gravat a les cameres
de seguretat.

“L’argument recrea la ca-
pacitat de crear discursos i
manipular les coses que té
la societat. Mostrem com
una cosa petita es va fent
gran a partir del contacte
amb els mitjans de comuni-
cació, els hospitals, l’empre-
sa, el boca-orella...”, explica
Isabel Rocatti, que interpre-
ta un paper ben diferent de
la Marcela de Vendelplà.
“Fins i tot fem teatre dins
del teatre, perquè figura
que hi ha una companyia
que també proposa fer un
muntatge a partir de la seva
visió dels fets”, diu l’autor,
molt satisfet del treball que
ha significat la seva incursió
al món de la dramatúrgia.

Rosa M. Sardà es mostra
feliç d’haver participat en
un treball que ha vist com
naixia. “És una obra intel·li-
gent pensada per veure com
treballen unes actrius, sen-
se parafernàlies. Les coses
fetes amb pocs diners i molt
de talent són les que arriben
al públic”, diu. ■

Meritxell Yanes i Cristina Cervià a l’espectacle que han creat
conjuntament amb l’autor i la directora ■ A. LAVERT / CLICK ART FOTO


