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Ramon Simó planteja la seva
versió del text de Lope de Vega
com «un discurs sobre el poder»

‘Fuente Ovejuna’, c

CRISTINA SAVALL
BARCELONA

Llibre sobre
la BCN literària

L’obra proposa 16
passejades basades en

visions de destacats
escriptors

L’amor secret
de Pilar Bardem

L’actriu, de 66 anys,
revela en una autobiografia

el seu idil.li amb Agustín
González

Adolfo Marsillach va dei-
xar escrit en el programa

de mà de Fuente Ovejuna que la seva
adaptació es posava al costat del po-
ble que clamava contra la injustícia
i la tirania. «No fos cas que se’ns
oblidés la lliçó. ¡La història es repe-
teix tant!» Avui, 17 anys després, el
Teatre Nacional de Catalunya (TNC)
presenta una nova versió de l’etern
clàssic de Lope de Vega amb una pre-
missa més moderada. Ramon Simó,
el director d’escena, percep el text
des d’un enfocament més filosòfic,
«com un discurs sobre el poder».

Fuente Ovejuna és el quart muntat-
ge en llengua castellana que arriba
al Teatre Nacional, el segon en què
el mateix teatre participa en la pro-
ducció i el primer intercanvi que es-
trenarà temporada al teatre Pavón,
de la Compañía Nacional de Teatro
Clásico. Abans, la Sala Gran del TNC
acollirà, des del 21 d’abril fins al 12
d e j u n y , a q u e s t a o b r a , q u e
Domènech Reixach cataloga en la se-
lecta categoria de patrimoni univer-
sal. «Fins i tot els russos i els xine-
sos se l’han fet seva», assenyala el
director artístic del TNC. «És passat
i present», valora Reixach. «Té mol-
tes lectures –afegeix Simó–. Se
n’han apropiat des de l’extrema
dreta espanyola fins a l’esquerra
soviètica».

q «SIMPLICITAT I AUSTERITAT»
Ramon Simó afronta aquesta
història en què la tirania es venç a
garrotades de la mateixa manera
com ho faria un Shakespeare: «Des
de la simplicitat i l’austeritat». La se-
va adaptació posa l’accent en la
construcció de l’Estat espanyol, en-
cara que és fidel a l’essència del lli-
bret. «També pel que fa al ritme, la
fragmentació i l’espai». Només es
permet petites concessions, com les
veus d’un cor que s’acaben fonent
amb els personatges.

El director creu que el teatre clàs-
sic exigeix treball físic. «Es recolza
en la paraula i en el cos nu de l’ac-
tor sobre l’escenari». Òscar Rabadan
dóna vida al pagès Frondoso; Rober-
to Quintana, per quarta vegada, a
l’alcalde, i Cristina Plazas, a Lauren-
cia, la filla de l’alcalde. «És una obra
coral sobre el comportament d’un
poble davant d’una opressió que
no el deixa viure», matisa Simó. «Un
text que permet recuperar el cas-
tellà, la nostra segona i fantàstica
llengua», afirma Jordi Bosch, que
dóna vida al comanador.

q PRESERVAR L’ESPERIT
El dramaturg, matemàtic i filòsof
Juan Mayorga firma aquesta adapta-
ció, basada, segons ell, en gestos de
confiança generosos cap als actors i
cap al text. «És un muntatge que
convoca la imaginació de l’especta-
dor», assegura Mayorga, que recorda
que va ser concebut per ser interpre-
tat en corrals de comèdia. «A vega-
des quan em proposen segons qui-

nes adaptacions em sento com el
mister Wolf de Pulp Fiction –diu en
referència a Harvey Keitel–. Em de-
manen mutilacions, i que després
no sembli un crim. Amb Simó no he
tingut aquesta sensació. Al contrari,
només he tocat la lletra per preser-
var l’esperit».

q «CULTE I POPULAR»
El poble de Fuente Obejuna –amb el
temps la v s’ha acabat transformant
en b– simbolitza per Mayorga la re-
volta contra la prepotència i la in-
justícia. Per aquest motiu, el TNC ha
convidat Agustín Martín Fernández,
l’alcalde d’aquest municipi cor-
dovès, que s’estén a la comarca de la
Cuenca del Guadiato. «Vindrà la nit
de l’estrena», confirma Domènech
Reixach.

Mayorga assegura que l’adaptació
que veurà preserva la dramatúrgia
de Lope de Vega (1561-1635). «Un
colós que desafia grans actors,
autor d’un teatre al seu torn com-
plex i senzill; culte i popular», refle-
xiona el matemàtic filòsof. Com va
dir Cervantes, en al.lusió a la seva
frondosíssima producció, l’autor de
Fuente Ovejuna va ser «un monstre de
la naturalesa».<

33 Roberto Quintana (en primer terme) i altres intèrprets de l’obra coral, en un assaig general.
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UNA ALTRA OBRA
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Lope de Vega tor-
narà al setembre a

la Sala Gran del TNC. El casti-
go sin venganza. L’estrena,
prevista per al 21 d’aquest
mes al Teatro Pavón de Ma-
drid, inaugurarà al setembre
la temporada 2005-2006. És la
primera producció de la Com-
pañía Nacional de Teatro
Clásico que arriba al TNC
després d’un acord de col.la-
boració. Eduardo Vasco assu-
meix la posada en escena
d’aquesta tragèdia datada el
1631, quan el dramaturg ron-
dava e ls 70 anys . És una
història d’amor fraternal que
parla honor, infidelitats, greu-
ges, traïcions. Un pare i el seu
fill il.legítim queden atrapats
per la xarxa que teixeix una
dona adúltera.

33 Bosch i Cristina Plazas.
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al TNC


