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● Dues germanes, en una
mateixa habitació, es rela-
cionen amb tota franque-
sa, parlen, juguen, es bara-
llen i s’estimen durant poc
més d’una hora, que és el
temps que esperen que ar-
ribi algú. L’amor, la vida,
el sexe i la mort a través
del joc, d’un joc d’emo-
cions, a vegades portat al
límit, és el que proposa la
companyia Les Mateixes,
formada per Berta Giraut
(Platja d’Aro) i Elisabet
Vallès (Piera), aquest cap
de setmana –avui i demà
(22h)– a la sala La Planeta
de Girona, amb l’especta-
cle Nines. La trajectòria de
l’obra va començar a prin-
cipis de l’any passat, amb
la trobada del dramaturg
gallec José L. Prieto i les
dues actrius de Les Matei-
xes. D’aquesta trobada i la
coincidència en els llen-
guatges artístics, el resul-
tat n’és Muñecas, un text
originàriament en castellà
escrit per Prieto, que es va
estrenar el mes de març a

Galícia. Posteriorment, el
dramaturg figuerenc Car-
les Mallol en va fer la tra-
ducció al català, versió que
Les Mateixes van estrenar
a la sala Versus de Barce-
lona, l’agost de l’any pas-
sat, i que va tenir crítiques
molt elogioses.

Clara i Rebeca són les
dues germanes protago-
nistes de la història, en la
qual són cadascuna un re-
flex del rol que assumei-
xen en la parella els seus
propis pares. Segons Eli-
sabet Vallès, Clara, el seu
personatge, és més reflexi-
va, més insegura, com la
mare, mentre que Rebeca
(Berta Giraut) és més im-
pulsiva, més forta i fins i
tot manipuladora, com el
pare. Les dues germanes
transmeten la seva visió
del món, tal i com elles
l’entenen, a través del joc,
a voltes portat al límit, a
voltes macabre.

Vallès explica que, com
en el primer muntatge de
la companyia, Elles matei-

xes, que també es va poder

veure a La Planeta, l’esce-
nografia és mínima, i no-
més hi ha a escena una ca-
dira i un bagul, d’on les ac-
trius treuen diversos ob-
jectes per fer avançar l’ac-
ció. És, per tant, un treball
eminentment interpreta-
tiu, ja que pràcticament
només hi ha text i dues ac-
trius a l’escenari. Això
permet centrar l’atenció
del públic, però també re-
quereix afinar molt en la
interpretació. Vallès expli-
ca que han mirat de «tro-
bar la veritat», tenint en
compte tota la sèrie de
convencions teatrals ne-
cessàries.

DANI CHICANO / Girona

La companyia Les Mateixes
proposen al públic un joc

d’emocions amb «Nines», a
La Planeta de Girona

Les protagonistes de Nines. / LES MATEIXES
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Un text grandiós de Sha-
kespeare i una posada en
escena suggeridora, a més
d’un repartiment equili-
brat, amb intèrprets com
ara Joan Anguera, Mercè
Pons, Òscar Muñoz, Mer-
cè Pons, Xavier Ripoll o la
gironina Paula Blanco,
sembla que són els trum-
fos d’aquest El rei Lear

d’Oriol Broggi, que va im-
pressionar en la seva estre-
na l’estiu passat al Grec.

La història, coneguda,
explica com l’ancià rei
Lear divideix el regne en-
tre les seves tres filles.
Dues de les quals, Regan i

Goneril, segueixen el joc
humiliant del seu pare, pe-
rò la tercera, Cordèlia, el
refusa i és enviada a l’exi-
li. Quan les màscares cai-
guin, el rei s’adonarà del
seu error i embogeix, men-
tre Cordèlia torna de l’exi-
li per conhortar el seu pare
i combatre les seves ger-
manes. Els valors de la po-
sada en escena de Broggi
resideixen en la seva sen-
zillesa i claredat, deslliu-
rant de tot artifici la peça,
traduïda per Joan Sellent.
Per a Broggi, aquesta és,
possiblement, «l’obra més
difícil i més complexa de

Shakespeare, lligada sem-
pre a la maduresa i a la
gent gran». El director re-
fusa les objeccions respec-
te a la joventut de la com-
panyia i que això els impe-
deixi afrontar adequada-
ment el repte: «Tenim co-
neixements, il·lusió, ga-
nes, vitalitat i ambició per
intentar-ho», va dir, poc
abans d’estrenar aquest es-
tiu al Grec.

Xerrada prèvia
Demà a la tarda (17.30h),
al Teatre Municipal, Joan
Anguera (Lear) i Paula
Blanco (Cordèlia) conver-
saran amb el públic. D’al-
tra banda, el Municipal ha
subscrit un conveni amb
els pàrquings Saba (Santa
Caterina i Jutjats) per tal
d’aplicar un descompte
d’un euro presentant l’en-
trada dels espectacles.

Oriol Broggi porta
el seu aclamat «El
rei Lear» al Teatre

Municipal
Els actors Joan Anguera i Paula

Blanco faran una xerrada a la tarda
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● El director barceloní Oriol Broggi (1971) porta avui al
Teatre Municipal de Girona (21h) la versió d’El rei Lear,
de William Shakespeare, que li va valer l’elogi gairebé
unànime de la crítica i un gran èxit de públic, en la seva
estada a la Biblioteca Nacional de Catalunya, en el Festi-
val Grec de l’any passat.

Joan Anguera és el rei Lear en aquest muntatge. / EL PUNT


