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Cincmomentsd’una
mateixapassió
Avui s’estrena al
Teatre Borràs ‘Carta
d’una desconeguda’,
de Stefan Zweig

T.B.
BARCELONA

Després de la seva estrena a
Reus (és una producció del
CAER), avui arriba al Teatre
Borràs de Barcelona Carta
d’una desconeguda, de Ste-
fan Zweig, una història
“dels temps en què la gent
feia de la passió el motor de
la seva vida”, diu el seu di-
rector, Fernando Bernués,

de Tanttaka Teatroa, la
companyia que s’encarrega-
rà de la producció en euske-
ra. El repartiment és més
que llaminer: Carlota Olci-

na, Ivana Miño, Marta
Marco i Emma Vilarasau,
quatre actrius de diferents
edats que interpreten una
mateixa dona. Les acompa-

nyen Josep Maria Domè-
nech i Jordi Puig ‘Kai’.

La història transcorre al
despatx d’un escriptor que
hi troba la carta d’una des-
coneguda que li confessa
que l’ha estimat tota la seva
vida.

“No són monòlegs. S’es-
tableix un diàleg entre el
passat i el futur, com si et
poguessis veure quan teni-
es 15 anys”, explica Vilara-
sau. A escena hi ha quatre
blocs de mobles d’èpoques
diferents. Les dones, també
vestides cada una a la seva
època, parlen davant del
moble corresponent. “Les
actrius no només expliquen
la història, fan una des-
til·lació del text que esdevé
poètic i ens fa recordar his-
tòries de desig, d’amors no
correspostos... i fa mal. Però
és un mal purificador, per-
què està envoltat de bellesa.
És un gran reserva”, puntu-
alitza Ferran Madico, direc-
tor del CAER. ■

Políticsenclaustrats

Cunillé iAlbertí, juntsdenoua ‘AssajantPitarra’, onuns
suposats Pujol, Maragall i companyia reciten l’autor

Teresa Bruna
BARCELONA

El Parlament de Catalunya
encarrega a Xavier Albertí i
Lluïsa Cunillé la preparació
de l’11 de Setembre, amb la
idea que els polítics inter-
pretin textos de Pitarra. Els
assaigs són al castell de
Montjuïc. Perden la clau i es
queden tancats a dins. Al
voltant d’aquest argument,
protagonitzat per perso-
natges d’actualitat –no
sabem si fins i tot coincidei-
xen amb alguns dels que
van quedar tancats a l’as-
censor de La Vanguardia–,
neix Assajant Pitarra, on la
dramaturga Lluïsa Cunillé
recrea una divertida i ne-
cessària història escrita
amb textos de Frederic
Soler Pitarra.

L’obra la dirigeix Xavier
Albertí i la interpreten Ri-
card Borràs, Montse Esteve,
Oriol Genís, Lina Lambert i
Xavier Pujolràs, acompa-
nyats per veus en off de di-
versos artistes. L’espectacle
s’alimenta de més de 20
obres de Pitarra. També hi
ha peces musicals d’Anselm
Clavé i fragments no tea-
trals escrits per l’autor.
“Han estat els maons per
construir l’espectacle”, diu
Ricard Borràs.

A Assajant Pitarra, es re-
coneixen Pujol, Maragall,
Carod-Rovira, una conselle-
ra de Càtering i Cultura i al-
tres personalitats, tot i que
porten noms antics posats

per l’autor. “No preteníem
parlar de polítics i ens ha sor-
tit un espectacle polititzat i
brechtià, perquè fa una me-
tàfora del fet que es queden
tancats i ningú se n’adona,
ningú no els troba a faltar”.

Pare del teatre català
L’obra és necessària perquè
fa 20 anys que no s’estrena
res de Pitarra, considerat el

pare del teatre català. “Ens
venia més de gust acostar al
públic la seva mirada, el seu
esperit i la seva creació po-
sant-la en temps contempo-
rani que reproduir una obra,
perquè està injustament
oblidat”, diu Albertí, bon co-
neixedor del temps de
l’autor. “Quan va néixer Pi-
tarra, a Barcelona només hi
havia un teatre, el de la

Santa Creu. Amb les prime-
res industrialitzacions ràpi-
dament pugen a 15 (el 1847
neix el Liceu), però s’hi fan
espectacles per a la noblesa.
Pitarra va ser l’impulsor de
les representacions en cases
particulars per a una burge-
sia il·lustrada. Per això és el
pare”, explica Albertí. Serà
al Teatre Lliure del 4 al 28
d’octubre. ■

Les actrius Marta Marco, Ivana Miño, Emma Vilarasau i Carlota
Olcina són una mateixa dona en diferents edats ■ DAVID RUANO

Un grup de ‘polítics’ tancats al castell de Montjuïc assagen al costat del canó ■ ROS RIBAS




