
EL PUNT | Divendres, 6 de juliol del 2007 CULTURA -  ESPECTACLES  45

11
90

01
-8

19
14

2E

l viatge que ens proposa
Toni Cabré és agredolç.
Amb evidents notes d’hu-

mor negre, l’espectador del Versus
veu com el protagonista (Àlex Ca-
sanovas) cau al buit, aparcant la
dignitat, l’ètica, i les bones formes.

E

És un trajecte eminentment dramà-
tic en què pare, mare i filla s’ado-
nen i es lamenten del seu currícu-
lum, sense estretors econòmiques
però també sense ànima.

Casanovas és l’actor sobre el
qual pivota l’obra. Aquest intèr-
pret que tan bons resultats dóna en
comèdia (Misteriós assassinat a
Manhattan), en la improvisació
(Pels pèls) i fins i tot en un teatre
simbòlic (Sóc el defecte) es perd en
un text amb un vocabulari eufe-
místic, que pretén ser l’ham però

que esgota. La gesticulació, els
planys, no quadren en aquest per-
dedor emocional i egoista. Califòr-
nia es divisa com un somni, una
utopia, un passat, una tonada falsa.
El Versus no ha encertat amb
aquest títol que no aporta gaire res,
si no fos pels detalls en il·lumina-
ció, l’austeritat escenogràfica i de
la interpretació continguda de Lali
Barenys. Aconsegueix aguantar el
petit paper davant la verborrea ges-
tual de Casanovas i el deambular
sense sang d’Aida de la Cruz.
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Dramàtic turisme familiar
� Autor: Toni Cabré

Direcció: Moisès Maicas
Intèrprets: Àlex Casanovas, Aida
de la Cruz, Lali Barenys
Dia i lloc: dimarts, 3 de juliol (fins
al 22) al Versus. La torna del Grec

JORDI BORDES

onte d’hivern, una de les
darreres obres de Shakes-
peare, és un passeig per

una barreja de gèneres: tragèdia,
comèdia, drama líric. Experimen-
tació per al clàssic que va conrear
en aquesta peça la novetat del ro-
manç. Un text amb motius de refe-
rència d’altres obres seves, com
ara la gelosia plasmada a Otel·lo i
la tirania d’El Rei Lear. Ferran
Madico ha optat per un espai buit
només guarnit amb un enorme ram
de flors sobre una taula, un terra de
fusta que té la forma estratègica
d’un tauler d’escacs i unes buta-
ques i uns llums de peu molt simi-
lars a les de l’espai de recepció
d’un hotel. L’espai natural del Tea-
tre Grec només juga a favor d’una
il·luminació exquisida que signa
Albert Faura i que es converteix en
l’element més ric i variat de la po-
sada en escena.

El director ha bastit l’espectacle
en dues parts molt diferenciades.
En la primera mana la tragèdia, el
drama del rei Leontes que es deixa
arrossegar per la fantasia de la ge-
losia fins al punt d’empresonar i
jutjar la reina i posar en dubte el
seu honor. La sobirana dóna a llum
a la presó a una nena, Perdita, que
malgrat la tirànica decisió del pare
de fer-la executar sobreviurà a la
terra del suposat amant, el rei Polí-
xenes. La segona part és la de la re-
dempció, la història de Perdita que
ha crescut com a pastora però aca-
barà sent princesa, la història de la
reconciliació i el perdó. Segon
bloc que s’inicia amb la millor es-
cena, la del personatge del Temps
on Shakespeare dóna un cop més

C

una lliçó de paraula. Interpretat pel
nen Pol Vergés va aixecar els
aplaudiments de la platea.

A mesura que avança la comèdia
amable en què el director ha con-
vertit la part final de l’espectacle,
l’interès es perd i els intents d’en-
ganxar l’espectador amb el recurs
de traslladar certs elements i situa-
cions de l’obra original a l’actuali-
tat fracassen, i en resulta un gri-
nyol que desemboca en el tedi, es-
pecialment amb l’aparició del top

manta i el hip-hop amb lletra de
cançó cortesana.

El conjunt dels intèrprets fa una
actuació professionalment correc-
ta que, en l’estrena a l’espai del
Teatre Grec, potser a causa d’una
temperatura allunyada de les pas-
sions de les nits d’estiu, va acabar
convertint-se en gèlida. El ventall
d’emocions que el director prete-
nia mostrar té com a resultat una
simple funció d’ofici de fons i poca
petja personal en la forma.

� Autor: William Shakespeare
(traducció Salvador Oliva)
Adaptació i direcció: Ferran
Madico
Intèrprets: Pere Arquillué, Cisco
Lucchetti, Cristina Plazas, Rosa
Renom, Oscar Rabadán, Oriol
Grau, Juli Mira, Aida Folch, Rut
Enguita, Pedro Casablanc, Pepo
Blasco
Dia i lloc: Dimecres 4 de juliol
(fins al 7) al Teatre Grec. Festival
Grec.
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TERESA FERRÉ

Gèlida professionalitat

Una imatge de l’obra, estrenada a Tarragona, fa uns dies. / ROSA BONCOMPTE




