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COMÈDIA / EL GRAN CLÀSSIC DE PIERRE DE MARIVAUX

Bellesa i poder
Sergi Belbel porta al TNC l’espectacular obra ‘Les falses confidències’
GUILLEM CLUA
gclua@elperiodico.com

SERGIO LAINZ

AMOR INTERCLASSISTA L’EMPLEAT DORANTE (EDUARD FARELO) S’EMBOLICA AMB LA VIUDA ARAMINTE (LAURA CONEJERO).

S
ergi Belbel s’estrena
com a director des
que va agafar el timó
del Teatre Nacional
de Catalunya amb

una comèdia feta a mida per a
ell, enorme en formes i contin-
gut –tres actes–, espectacular en
la posada en escena, amb mis-
satge social però divertidíssima
i amb un elenc d’aquells que fa-
ran parlar. Es tracta de Les fal-
ses confidències, una de les
obres culminants de l’autor
francès Pierre de Marivaux.

Estrenada l’any 1737 enmig
de la polèmica, la peça –en què
Belbel veu similituds amb El pe-
rro del hortelano de Lope de Ve-
ga– planteja la relació amorosa
entre Araminte (Laura Coneje-
ro), una acabalada viuda burge-
sa, i Dorante (Eduard Farelo), un

dels seus empleats. Aquest úl-
tim emprendrà un procés de se-
ducció orquestrat per Dubois
(Míriam Iscla), un dels criats
d’Araminte que havia estat al
servei del preten-
dent.

«Dubois és un per-
sonatge enginyós,
enigmàtic, fosc, que
s’erigeix com una
espècie de demiürg,
o fins i tot drama-
turg, que mou sense
escrúpols els fils de
la trama sense que
arribem a conèixer
mai les seves autènti-
ques intencions», ex-
plica Belbel. Dubois
no és el que sembla, i
per això és una ac-
triu (Míriam Iscla) la
que interpreta un
personatge masculí,
en un interessant in-

tercanvi de rols i aparences.
«Dubois està més a prop dels
personatges de Les amistats pe-
rilloses que no pas dels criats de
la Commedia dell’Arte», senten-

cia el director. Potser
per aquest motiu el
criat emblemàtic de
les comèdies clàssi-
ques, Arlequí (Qui-
met Pla), es conver-
teix en aquest mun-
tatge en un vell bor-
ratxo que ha perdut
qualsevol mena d’in-
fluència.

DOBLES SENTITS
En les obres de Mari-
vaux, segons Belbel,
«l’amor acaba sent
un intercanvi de
rèpliques en què la
galanteria, l’astúcia,
l’engany, el joc, l’ero-
tisme i la confusió

passen a primer terme», i con-
verteix el llenguatge en una so-
fisticada filigrana plena de do-
bles sentits i sagaç sintaxi. I tot
això es resumeix en una parau-
la: marivaudage, una definició
perfecta per a l’excés formal del
text que Belbel ha traslladat a
l’escenari, amb una posada en
escena d’acord amb la grandi-
loqüència lingüística: un im-
pressionant tràveling lateral
que condueix l’espectador del
jardí a l’interior d’una mansió
amb un desplegament de mit-
jans gairebé operístic.

A més a més, el director ha
reproduït un ambient i una ico-
nografia semblants als de l’ori-
ginal, però més pròxims en el
temps: el de les frívoles, sofisti-
cades i brillants comèdies de
Hollywood dels anys 40. Unes
obres de high comedy tan obses-
sionades per la bellesa i el poder
com el mateix Marivaux.

ALTRES ESTRENES

17.00 hores (dm.), 20.30 (dt. a ds.), 18.00 (dg.)LOCAL: TEATRE NACIONAL (Sala Gran) DATES: Fins al 22 de gener PREU: De 15 a 23 y

El perro (dissabte i diumenge),
Lola i Machos (divendres) confor-
men la trilogia d’espectacles
creats per Galán i el performer
Santiago Maravilla. Amb l’objec-
tiu d’unir teatre i festa, les peces
usen des d’havaneres fins a
música punk per reflexionar so-
bre els rols socials.

El bilbaí Igor Yebra és cap de car-
tell i principal reclam d’aquesta
producció del Ballet Nacional de
Lituània, que posa en escena la
suite més coneguda de Leon Min-
kus. Es tracta d’una versió alegre
i colorista del clàssic que afegeix
a aquest Don Quixote un segell
d’emoció.

La companyia Senza Tempo ha
agafat l’obra d’Italo Calvino El
baró rampant per al seu últim es-
pectacle. En el seu particular llen-
guatge de teatre-dansa heretat
de Pina Bausch, Mallol interpreta
i dirigeix un solo amb dramatúr-
gia i guió musical d’Inés Boza.

Miquel Martí i Pol firma quatre
contes per a adults i altres narra-
cions en què, mitjançant anècdo-
tes i petites històries, fa un retrat
irònic i a la vegada entranyable
dels personatges del seu poble i
de les situacions grotesques i
còmiques que viuen.

El Lliure segueix obrint els seus
escenaris a llicenciats de l’Institut
del Teatre perquè ofereixin, du-
rant pocs diumenges, la seva
aproximació dramatúrgica a la
principal obra en cartell. En
aquest cas Andrea Segura i Ra-
quel Tomàs reflexionen sobre
l’obra de Shakespeare.

TRILOGÍA CÍNICA DON QUIXOTE L’HOME QUE NO TOCAVA
DE PEUS A TERRA

HISTÒRIES DE
LA VILA DE R

LOOKING FOR US

DIRECCIÓ:Marta Galán
LOCAL:Mercat de les Flors
DATES: Fins al 20 de nov.

DIRECCIÓ: Jonas Aleska
LOCAL: BTM
DATES: Fins al 20 de nov.

DIRECCIÓ: Carles Mallol
LOCAL: L’Espai
DATES: Fins al 20 de nov.

DIRECCIÓ: Pep Tines
LOCAL: Jove Teatre Regina
DATES: Fins al 20 de nov.

DIRECCIÓ: Andrea Segura
LOCAL: Teatre Lliure
DATES: 20 i 27 de novembre

COMÈDIA

‘El presoner
de la segona
avinguda’, rialles
sobre l’atur

G. C.
gclua@elperiodico.com

La sala Villarroel sembla
que aquesta temporada
confia plenament en

els autors anglosaxons per a
la programació. Primer va
ser Donald Margulies, amb
Historia de una vida, a qui va
seguir Frank Vickery, amb
Tenim un problema, i ara és
el torn de tot un clàssic, Neil
Simon, amb la peça El preso-
ner de la segona avinguda.

Manel Dueso dirigeix Toni
Sevilla, Lluïsa Mallol, Jordi
Vila, Carme Fortuny i Mont
Plans en una comèdia sobre
la desocupació i la desespera-
ció que comporta. Mel i Edna
són la típica parella novaior-
quesa que no té grans preo-
cupacions fins que ell perd la
feina i, amb ella, la seva esta-
bilitat mental, que se’n va
ressentint a mesura que la se-
va dona troba una feina i tot
el seu món sembla posar-se-li
en contra per enfonsar-lo en-
cara més.

L’obra es va estrenar a No-
va York el 1971 i va ser duta
al cine el 1975 amb Jack Le-
mon i Anne Bancroft com a
parella protagonista, però no
va arribar a Londres fins a 28
anys després. Llavors, l’autor
va dir que la podia haver es-
crit només uns mesos abans:
«El poder de les grans multi-
nacionals ha anat a més, els
acomiadaments i els atacs de
nervis en pisos amb parets de
paper de fumar estan a l’or-
dre del dia». Simon va defen-
sar així la vigència d’un text
que estarà en cartell gairebé
fins per Nadal.

El muntatge
reprodueix
l’ambient de
les comèdies
de Hollywood
dels anys 40

21.00 hores (de dt. a dj.),
22.00 (dv.), 18.30 i 22.00
(ds.), 19.00 (dg.)

LOCAL: SALA VILLARROEL
DATES: Fins al 18 de desembre
PREU: 17 a 21 y
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