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Un càstig amb venjança
El TNC obre temporada amb un Lope de Vega crepuscular
interpretat per la Compañía Nacional de Teatro Clásico

El castigo sin venganza (1631),
títol enganyós perquè de càstig
n’hi ha, i de venjança –tot i que
emmascarada– també, està
considerada una de les obres
d’esperit més tràgic de Lope de
Vega. Una de les perles poc co-
negudes del ric Barroc castellà,
amb instants dramàtics d’alt
voltatge i que dijous que ve ar-
riba a la Sala Gran del Teatre
Nacional de Catalunya (TNC)
avalada per la firma de la Com-
pañía Nacional de Teatro Clási-
co (CNTC), formació dedicada
a l’estudi i recuperació dels
clàssics espanyols.

Escrita a les acaballes de la
seva vida per Lope de Vega,
aquesta tragèdia d’amor i mort
té com a protagonista el duc de
Ferrara, “un solter viciós”, tal
com el defineix el director de
la CNTC i del muntatge, Edu-
ardo Vasco, que es casa per con-
veniència amb una guapa
noble. Com que aviat s’afarta
d’ella, la noia se sent atreta pel
fill del duc, amb qui viu una re-
lació apassionada i inevitable,
que acaba amb el càstig cor-
responent del duc, tot i que ell
és molt murri i sap com em-
bolcallar-lo amb la cobertura
de la justícia, perquè no sem-
bli la més terrible de les ven-
jances que en realitat és.

Tradició espanyola
Inspirada en una de les His-

torias trágicas ejemplares de
Mateo Bandello i portada per
l’autor cap als referents més
clàssics de la tradició espanyo-
la –l’honor com a eix central,
la religió com a excusa i l’en-
veja com a desencadenant–,
aquest Lope atípic “és una tra-
gèdia en un marc de tragico-
mèdia”, precisa Eduardo Vasco,
que ha traslladat l’època en

Clara Sanchis torna amb ‘Castigo sin venganza’ al TNC, on ja va fer ‘El lector por horas’
TNC

➤ Com un acte de “norma-
litat” justifica la direcció del
TNC que la temporada ar-
renqui amb un Lope en cas-
tellà firmat per la Compa-
ñía Nacional de Teatro Clási-
co. L’estrena és fruit d’un
intercanvi pel qual Fuente
Ovejuna (produïda pel TNC)
es presenta aquests dies al
madrileny Teatre Pavón.
Tanmateix, i més enllà de la
qüestió de la llengua, cabdal
segons es reconeix des del
mateix Nacional –que de-
mostra poc tacte en no ini-
ciar el curs en català–, el re-
sultat és que allò que aca-
bem exportant és un clàssic
castellà, tot i que “amb mi-
rada catalana”. En el fons,
però, la clau de volta és que
a Catalunya no tenim ni
companyia de teatre clàssic
ni cap companyia estable,
una de les dèries d’aquell
primer director que va tenir
el TNC, de cognom Flotats.

Falsa normalitat

què transcorre l’obra a la Itàlia
feixista de Mussolini, amb la in-
tenció de poder subratllar “el
vessant polític dels fets”. Així,
a El castigo sin venganza s’hi pot
trobar un il·lustratiu exemple
de com el poder sap revestir “al
seu gust” qualsevol esdeveni-
ment per fer-lo coincidir amb
els seus interessos. Més actual,
impossible.

Clara Sanchis (que ja va pro-
tagonitzar al TNC l’aclamada
El lector por horas, escrita pel seu
pare, José Sanchis Sinisterra),
Arturo Querejeta i Marcial Ál-
varez (substituït en algunes
funcions per Israel Elejalde)
són els caps de cartell d’un re-
partiment que acara les fili-
granes del text creat per Lope
quan tenia 69 anys i una vida
plena de desgràcies, encara que
seguia omplint els teatres. A la
bogeria de la seva amant, que
moriria poc abans que l’obra
fos publicada a Barcelona el
1634, s’hi afegia la mort del seu
fill Félix en una expedició mi-
litar. Per acabar-ho d’adobar, el
dramaturg havia deixat de ser
la nineta dels ulls d’una cort
que buscava noves formes d’ex-
pressió i ja s’embadalia amb la
figura emergent de Calderón
de la Barca.
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La Sala Gran
del TNC torna
a engegar
màquines tal

com les va tancar
l’anterior, amb els
versos de Lope, si bé
ara ho fa amb una
obra molt menys
explorada que
‘Fuente Ovejuna’.

Recuperar l’esperit d’Adolfo Marsillach
➤ L’abril de l’any que ve se celebraran els 20
anys del naixement de la Compañía
Nacional de Teatro Clásico (CNTC), creada
del no res per Adolfo Marsillach i que en
dues dècades n’ha vist de tots els colors. Però
des que Eduardo Vasco en va agafar les
regnes ara fa un any, la CNTC sembla revifar
els seus objectius fundacionals. Amb
“vocació de servir a tot l’Estat”, diu l’actual
director, es tornen a potenciar les gires dels
espectacles de la companyia formada per un
nucli estable de trenta-sis actors. Tot i
prendre com a eix de la programació el
Segle d’Or espanyol, la CNTC s’endinsa

també en dues èpoques poc transitades fins
ara com són el Renaixement i el segle XVIII.
Una feinada enorme que no els permet
sortir d’aquests períodes. “Queda molt a fer i
la idea és que cada cop que abordem un
clàssic no es parteixi de zero, cal que els
actors coneguin la tradició i les seves
variacions històriques”, afegeix Vasco. De
moment, la CNTC treballa al teatre Pavón de
Madrid, la seu temporal fins que acabin les
obres d’ampliació del teatre de la Comedia.
A l’abril commemoraran els 20 anys a
Buenos Aires, on van fer el primer treball, El
médico en su honra, de Calderón de la Barca.
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