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CLÀSSIC // TORNA EL SEGLE D'OR
EQUÍVOCS ESPECTRALS AL VOLTANT DE L'AMOR

• El Nou Tantarantana recupera 'El galán fantasma', una de les obres menys conegudes de
Calderón

G. C.

LA FITXA
'El galán fantasma'
Local: Teatre Nou Tantarantana
Horaris: Divendres, 11, i dissabte, 12, 21.00 hores. Diumenge, 13, 19.00
Preus: De 13 a 16 euros

El teatre del Segle d'Or no sol tenir gaire presència als escenaris de Barcelona. Disposat a canviar
aquest oblit, el Teatre Nou Tantarantana ha recorregut a la companyia Teatre del Repartidor que, sota la
direcció de Pepa Calvo, ha recuperat un dels textos menys coneguts del clàssic de l'època Calderón de
la Barca, El galán fantasma.
L'obra és una comèdia basada en l'amor, la gelosia i l'equívoc. El protagonista és Astolfo, un noi que té
relacions amoroses amb Julia, a qui el duc de Saxònia també pretén. Una nit, mentre Astolfo és de visita
a casa de la seva estimada, se'ls presenta el tercer en discòrdia i, és clar, els dos rivals s'enfronten amb
tanta mala sort, que Astolfo cau i és deixat per mort. Però que ningú pateixi, que la ferida no és mortal i
el noi es recupera en secret, temorós que el duc acabi consumant la seva venjança. Un pràctic passadís
subterrani, que comunica casa seva amb el jardí de Julia, li permet visitar la dama. L'embolic comença
quan tots el prenen per una aparició fantasmal.
Susana Egea, Ivan Campillo i David Vert encapçalen el repartiment d'aquesta peça que es va estrenar
el 1635 (any de la mort de Lope de Vega), es va reposar un parell de vegades més durant aquell mateix
segle i no es va tornar a recuperar fins al 1981, en un muntatge dirigit per José Luis Alonso.
El Teatre del Repartidor és una jove companyia especialitzada en el teatre clàssic espanyol i en
adaptacions d'altres obres universals. Entre els últims espectacles que ha muntat destaquen La
Celestina, Los empeños de una casa, El sí de las niñas i Escenes de la vida de Tirant Lo Blanc.

Una escena d'El galán fantasma, dirigida per Pepa Calvo
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