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ELS SEGLES NO PASSEN
PEL “TOTS A L’UNA”

CLÀSSIC HISTÒRIA D’UNA CÈLEBRE REBEL.LIÓ POPULAR

El TNC posa en escena per primera vegada una obra de Lope de
Vega amb ‘Fuente Ovejuna’, dirigida per Ramon Simó

S
ón poques les línies de diàleg del
teatre espanyol que han trans-
cendit les taules per passar a for-
mar part de la cultura popular.
Tot i així, qui més qui menys co-
neix les primeres línies del

monòleg del Tenorio de Zorrilla davant
Doña Inés; algun extracte del soliloqui
de Segismundo que culmina amb la na-
turalesa onírica de la vida, i la resposta a
la pregunta: “¿Quién mató al comenda-
dor?” A qui respongui “Fuente Ovejuna,
señor” li toquen dos gallifantes i segura-
ment li agafaran ganes d’anar a una de
les grans produccions de la temporada
del Teatre Nacional de Catalunya (TNC):
Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, que es-
tarà en cartell fins a l’estiu.

El dia de Sant Jordi de 1476, el poble
de Fuente Ovejuna (Còrdova) va assaltar
violentament la Casa de la Encomienda
i va assassinar el comanador major de
l’Orde de Calatrava. La revolta popular,
protagonitzada per un miler de pagesos
amb les seves autoritats al capdavant,
volia acabar amb els abusos del comana-
dor, però també va ser instigada per les
lluites de poder entre els nobles i la Co-
rona, entre els partidaris de la monar-
quia portuguesa i els dels Reis Catòlics,
que desitjaven fer sentir la seva autori-
t a t amb la l iqu idac ió de l poder
autònom de la noblesa, la unificació re-
ligiosa i la creació d’un Estat absolut.
Malgrat aquesta lectura històrica,
l’adaptació de Juan Mayorga, fidel a
l’original, condensa la teatralitat del
text i subratlla el despotisme del coma-
nador, així com la legitimitat del poble
de rebel.lar-se contra la tirania.

“Sobren raons per veure Fuente
Ovejuna una vegada més –afirma Ma-
yorga–. Pels seus personatges enormes,
per la força de la trama, per la bellesa
de la paraula, per la teatralitat dels pe-
tits gestos i dels grans moviments”. No
en va, es tracta d’una de les obres més
representades arreu del món i la més po-

pular de Lope de Vega. Es
tracta d’una història terri-
blement humana: la de
l’oprimit que es rebel.la con-
tra l’opressor, però també
d’un episodi èpic que recrea,
des de l’ortodòxia del segle
XVII, el naixement de l’Estat
espanyol. A Fuente Ovejuna,
l’anècdota es converteix en
història, el que és local resu-
me ix anys d ’ e sdeven i -
ments... Com passa amb els
grans textos, la síntesi comp-
ta més que la totalitat.

UN GRAN ELENC
El director Ramon Simó
està al capdavant de la pro-
ducció, que té un gran elenc
encapçalat per Jordi Bosch,
Pep Jové, Maria Molins, Òs-
car Rabadán, Roberto Quin-
tana i així fins a 23 intèr-
prets, inclosa la formació vo-
cal Musdeveus.

Simó ha volgut recuperar
en aquesta versió “la ironia
de Lope” que, segons ell,
s’ha perdut amb el pas dels
segles. Fuente Ovejuna s’ha
pres “com a símbol de na-
cionalismes reaccionaris i
revolucions proletàries”, se-
gons l’època, per com és de
mal.leable la seva versem-
blança històrica. “Resulta
notable que el segle XX es-
cenifiqués com a socialista i
revolucionària una peça
que va ser escrita al segle XVII per exal-
tar la monarquia absoluta”, recorda
Mayorga. D’aquí ve que en versions re-
cents, com la de Federico García Lorca
per a La Barraca, s’hagi eliminat la
presència dels Reis Catòlics i mostrat el
comanador com una espècie de pèrfid
delegat monàrquic. La versió del TNC re-

cupera aquelles figures històriques per
entendre el que va significar aquest text
en el seu temps.

I és que en massa ocasions centrar-se
en l’alta política ha omès les petites
històries personals o les consideracions
bàsiques de la naturalesa del poder que
Simó s’ha proposat subratllar en aques-

ta ocasió. I sense oblidar que Lope de Ve-
ga “no deixa de jugar durant tota
l’obra”. L’autor barreja gèneres, incrusta
sonets, renova l’estructura de les escenes
i juga amb l’amor, el desig, la por, la ven-
jança i el dolor.

Guillem Clua

LA FITXA
‘Fuente Ovejuna’
Local: TNC
(Sala Gran)
Dates: Divendres,
22. 21.00 hores.
Dissabte, 23. 17.30 i
21.00 hores.
Diumenge, 24. 18 h.
Preus: De 14
a 22 euros

Roberto Quintana
(esquerra) i altres
veïns de Fuente
Ovejuna, drets
contra la injustícia.

TERESA MIRÓ

Andreu Carandell (dret, vestit de negre), amb l’equip d’A-dicció.

EL PERIÓDICO

MONO DE SENTIMENTS
La Sala Beckett culmina el cicle dedicat a dramaturgs locals ‘Escrit i fet’
amb la representació d’‘A-dicció’, un text d’Andreu Carandell

ALTERNATIU AUTORS I DIRECTORS

Aquesta temporada la Sala Beckett,
sensible com sempre a la creació lo-
cal, ha emprès un cicle denominat
Escrit i fet en què s’inclouen obres
que han estat portades a escena pels
mateixos autors dels textos. Davant
la dificultat del creixent nombre de
dramaturgs de trobar la complicitat
d’un director i l’estructura de pro-
ducció necessària per fer realitat el
que només existeix en negre sobre
blanc, cada vegada són més els
autors que prefereixen fer el guisat
ells mateixos. D’aquesta manera, les
primeres peces del cicle, firmades
per Jordi Casanovas, Jordi Sala i Ge-
rard Guix, van ser presentades du-
rant la Mostra de Teatre de Barcelo-
na. Les van seguir Obra vista, de Jordi

Prat i, ara, A-dicció, d’Andreu Caran-
dell.

Com el títol indica, l’obra té com
a tema principal l’addicció, ja sigui
a substàncies tòxiques com l’alco-
hol, la nicotina i altres drogues, o als
sentiments que donen la felicitat, la
bellesa i el treball. “Totes aquestes
addiccions tenen un denominador
comú, la mare de totes: l’addicció a
l’afecte i a l’amor”, explica Caran-
dell. D’això pequen els 11 personat-
ges que desfilen per l’escenari de la
Beckett. Onze personatges interpre-
tats per onze actors que es confessen
addictes a l’humor i el joc, a l’en-
gany del teatre en la creació del qual
han participat.

Andreu Carandell és llicenciat en

Filologia Germànica i Art Dramàtic.
A més a més de les seves obres Turru-
quena (1998) i Peça per a persones
(2000), ha dirigit La petita bufa, amb
llibret d’Albert Mestres i música de
Jordi Rossinyol (1995). Entre les se-
ves traduccions destaquen tant tex-
tos teatrals de Goethe i Bernhard
com estudis teòrics sobre el teatre
dansa alemany o el teatre d’objectes.

G. C.

LA FITXA
‘A-dicció’
Local: Sala Beckett
Dates: Divendres, 22, i dissabte, 23.
22.00 hores. Diumenge, 24. 19.00
Preu: 12 euros


