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ALTRES MUNTATGES

La companyia que es va do-
nar a conèixer en l’última
Mostra de Teatre amb Flipan-
do en colorines ofereix una
nova producció, que barreja
llenguatges escènics per re-
flexionar sobre el mal tracte a
les dones des d’un punt de
vista diferent, amb Marta Ba-
yarri, Lola López, PalomaMal-
donado i Abel Zamora.

Nicholas Wright firma una
peça ambientada el 1934 des-
prés de l’estranya mort del fill
de la psicoanalista més polè-
mica de l’època a la Gran Bre-
tanya, Melanie Klein. Tres do-
nes (Maife Gil, Lali Barenys i
Siram Úbeda) s’enfronten en
un joc diabòlic entre la comè-
dia i el drama.

Aquest text firmat i dirigit per
Jordi Sala explica la història
de tres germanes que com-
parteixen pis i que senten la
necessitat urgent de treure’s
de sobre tot allò que els des-
torba en la vida i de quedar-se
despullades davant els seus
desitjos més autèntics.

Subtitulat El més calent és a
l’aigüera, aquest cabaret culi-
nari amb poesia d’Elisenda
Lucinda s’inscriu en el cicle
d’esdeveniments del Novem-
bre Vaca, centrat en produc-
cions d’un col.lectiu de dones
creadores. Carla de Oter,
Mònica Sierra i Aina Tur con-
formen el repartiment de la
companyia Express Teatre.

SUPERPODEROSAS

LA SENYORA KLEIN

DESPULLA’T
GERMANA

EXPRESAMIENTOS

DIRECCIÓ:Melina Pereyra
LOCAL: Sala Beckett
DATES: Fins al 4 de des.

DIRECCIÓ: Xavier Pujolràs
LOCAL: La Planeta (Girona)
DATA: 27 de novembre

DIRECCIÓ: Jordi Sala
LOCAL: Sant Andreu Teatre
DATES: Fins al 27 de nov.

DIRECCIÓ: Ester Nadal
LOCAL: Cafè Teatre Llantiol
DATA: 25 de novembre

CLÀSSIC / ROMANÇ A LA ITALIANA

Intrigues sicilianes
ElWatermill Theatre ofereix ‘Conte d’hivern’ de Shakespeare a Salt

GUILLEM CLUA
gclua@elperiodico.com

GRESCA EN ESCENA EL ‘CONTE D’HIVERN’ ESTÀ AMBIENTAT EN UNAMODERNA CORT CONVERTIDA EN UN PARADÍS DE PUROS I BRANDI.

E
l Festival Temporada
Alta acull, al teatre
de Salt, un d’aquells
espectacles que con-
verteixen el progra-

ma de Girona en tot un festival
de tardor de vocació internacio-
nal. Es tracta de la versió del
clàssic de Shakespeare The win-
ter’s tale (Conte d’hivern) que
ha portat a terme el prestigiós
grup Watermill Theatre, dirigit
per Edward Hall.

Aquesta companyia està for-
mada íntegrament per homes (a
imitació dels grups teatrals de

l’època isabelina) i s’ha especia-
litzat en singulars adaptacions
dels treballs de Shakespeare.
Aquesta vegada, l’obra escollida
se serveix d’un marc d’intrigues
cortesanes per parlar de les difi-
cultats emocionals del pas a la
vida adulta, i també de com la
gelosia, el desengany o la infide-
litat poden arribar a formar
part del llegat que els pares dei-
xen als fills.

Escrita cap al final de la car-
rera de Shakespeare, l’obra és
l’apoteosi de la fascinació del
bard pel romanç italià. Aquesta
mena de relat, enormement po-
pular a l’Anglaterra isabelina,
trasllada els seus personatges a

països de somni on les coin-
cidències excessives, les separa-
cions forçoses, les disfresses i els
successos estrambòtics estan a
l’ordre del dia.

A Conte d’hivern, un ma-
lentès desencadena la tragèdia.
Políxenes, rei de Bohèmia, creu
que la seva dona Hermíone l’en-
ganya amb el seu amic Leontes,
rei de Sicília, fins al punt de sos-
pitar que la seva pròpia filla és
il.legítima i ordenar que sigui
abandonada en un lloc remot
perquè mori. Quan s’adona del
seu error, la seva dona ja ha
mort de pena. Malgrat tot, la ne-
na se salva i és criada per un
pastor sicilià i 16 anys després

s’enamora, evidentment, del fill
de Leontes. Una sèrie de pe-
ripècies porten la parella fins a
Bohèmia, on les verdaderes
identitats es revelen fins a cul-
minar en casament i en la resur-
recció màgica d’Hermíone.

Ambientada en una moderna
cort nobiliària convertida en un
paradís de puros i brandi, la
producció de Watermill Thea-
tre –d’aproximadament tres ho-
res de durada i en anglès, és
clar– proposa un muntatge in-
sòlit en el qual conviuen el me-
lodrama i la comèdia, l’amor i
la bogeria, la tragèdia sagnant i
el clímax redemptor propi d’un
conte de fades.

22.00 h (divendres i dissabte), 19.00 (diumenge).LOCAL: TEATRE DE SALT (Girona) DATES:Del 25 al 27 de novembre PREU: 21y

Una estranya suma al Lliure
Rodrigo García mostra la seva visió personal de Borges i Goya

EXPERIMENTAL

E l primer que es pregunta
molta gent al llegir el
títol de l’últim espectacle

del Lliure (Borges + Goya) és
què deuen tenir en comú els
dos artistes perquè Rodrigo
García, director de La Carnicería
Teatro, els hagi unit. Però no
s’ha d’esperar resposta. «Jo tam-

poc entenc què fan aquestes
dues coses juntes», diu García. I
segurament, el públic tampoc
ho sabrà quan s’acabi la funció.

Borges + Goya són, de fet, dos
espectacles. El primer es va es-
trenar a Madrid amb motiu del
centenari de l’escriptor argentí i
fa gala de l’afany provocador de

García. El seu objectiu, afirma,
és «expressar admiració per l’es-
til de l’autor i ràbia davant dels
seus greus descuits cívics». A
això el segueix Prefiero que me
quite el sueño Goya a que lo ha-
ga cualquier hijo de puta, un
text per encàrrec d’una revista
francesa, que es va desenvolu-

par en una videoinstal.lació ins-
pirada en el quadro Duelo a gar-
rotazos que recrea una atmosfe-
ra d’aire pesant i gent en sole-
dat donant cops a l’aire. El text,
per la seva part, fa un retrat
d’un perdedor. «Està meravello-
sament boig. Fins a tal punt que
no crec que sigui un perdedor:
l’únic que passa és que no té di-
ners i és de l’Atlètic de Ma-
drid», remata el creador de La
jardinería humana i Compré
una pala en Ikea para cavar mi
tumba. UN BORGES PROVOCADOR.

21.30 hores (dt. a ds .), 18.30 hores (dg.).LOCAL: ESPAI LLIURE DATES: Fins al 4 de desembre PREU: De 13 a 18 y


