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Patrons:

MAL PELO - Swimming Horses
AMADOU
De Leo Castro

L’ANIMAL A L’ESQUENA (CELRÀ)
Ds 31 oct > 21 h

SON DOS
Un espectacle de Faemino 
i Cansado

AUDITORI DE GIRONA (Sala Simfònica)
Ds 31 oct > 21 h

Fundació Xarxa
A L’ARCA 
A LES VUIT
D’Ulrich Hub
Dir. Marc Hervàs

TEATRE MUNICIPAL
Dg 1 nov > 12 h

ESPECTACLE PER A PÚBLIC FAMILIAR

Recomanat 
a partir de 

6 anys

ESTRENA

Théâtre des Bouffes du Nord

LOVE IS MY SIN
Sonets de William Shakespeare
Dir. Peter Brook 

TEATRE DE SALT
Ds 31 oct > 21 h

ESTRENA 
A L’ESTAT
ESPANYOL 

313939-978869T

om a proposta no deixa de ser
interessant assistir a tot un ri-
tual escènic en què la luxúria

guanya la repressió i el plaer, la ira.
La ballarina i coreògrafa Marta Car-
rasco ens proposa una aproximació a

alguns dels seus mons, potser subconscients, i a
partir del poema medieval Dies Irae (Dia de la ira),
que forma part de la missa de difunts, i de les melo-
dies del Rèquiem en re menor de Mozart, recrea to-
ta una escenografia que té molt a dir sobre el paper
que ha jugat l’Església catòlica en la repressió fe-
menina. Carrasco ha sabut recrear una atmosfera
pròpia d’un acte ritual, una espècie d’híbrid entre la
part més tenebrosa del món cristià (aquella propera
al càstig, la repressió i el pecat) i un món antagònic
recreant escenes pròpies d’una secta induïda a la lu-
xúria sexual i escabrosa. Durant gairebé més d’una
hora, ens manté immersos en una pulsió que parti-
cipa d’ambdós extrems. L’espectacle, més proper
al teatre de performances que a la dansa, desenvo-
lupa tot un seguit d’escenes, les quals, al seu torn,
ofereixen de forma individual imatges meravello-
ses. El conjunt apel·la directament al subconscient
col·lectiu, i en clau, podríem dir, de tragicomèdia
porta fins al límit situacions que malgrat que se’ns
presenten llunyanes, en alguns casos ens recorden
quelcom proper. La coreografia sap dialogar a la
perfecció amb l’escena, el vestuari i les melodies,
les quals marquen la intensitat en tot moment. Els
intèrprets se submergeixen completament en la
proposta, adoptant per a cada situació una expres-
sió engendrada en el llindar del món. Malgrat tot,
podem reconèixer alguns dels gags que Carrasco ha
utilitzat en altres espectacles, imatges amb un po-
tent efecte visual que ja formen part de la trajectòria
de la coreògrafa. Ombres i foscor, mentides i pecats
deixen pas al desenfrenat desig. Tota una declara-
ció de principis que apel·la directament a la farsa
que continua venent l’Església catòlica en l’actua-
litat.

C

dansa | «dies irae»

� Creació, direcció i escenografia: Marta Carrasco.
Lloc i dia: Teatre de Salt, 29 d’octubre del 2009.

IMMA PRIETO

Carn de litúrgia sacra

Galeria de personatges de Dies irae. / MANEL LLADÓ

Ahir, al pas-
si de gràfics
que es fa ha-
bitualment
per a la
premsa, Na-

tasha Parry i Michael Pen-
nington van dir, només,
tres o quatre sonets. Sufi-
cient perquè els companys
fotògrafs i càmeres de te-
levisió poguessin prendre
imatges, i suficient també
per intuir que la d’avui pot
ser una gran nit de teatre i
poesia. Ella, elegant i en-
tregada; ell, amb una veu i
aplom increïbles, i tots dos
amb una dicció deliciosa.
Peter Brook va escollir per
a aquest espectacle, que va
fer l’estrena mundial l’a-
bril passat, amb Natasha
Parry i Bruce Myers al
Théâtre des Bouffes du
Nord de París, i que farà
aquest vespre l’estrena a
l’Estat espanyol, un total
de 31 poemes d’entre els
154 escrits per Shakespea-
re. Tot plegat, segons ex-
plica Pennington, té un ob-
jectiu: «Es tracta de narrar
la història d’una parella,
des dels inicis, passant pel
deteriorament de la relació
i els mals moments, fins a
arribar al punt en què tots
dos entenen que el millor
és respectar-se.» Per la se-
va banda, Peter Brook, en
el text de presentació, ex-
plica: «La peça permet
aprofundir en la vida pri-
vada i més secreta de Sha-
kespeare; el seu diari per-

sonal, on descobrim els
seus dubtes existencials,
les seves gelosies, les se-
ves passions, els seus sen-
timents de culpabilitat i la
seva desesperació. Però,
per damunt de tot –diu
Brook–, veiem com el po-
eta prova de descobrir per
si mateix el significat pro-
fund de sentir-se atret per
un home o una dona, o fins
i tot pel mateix acte de
l’escriptura.» Pennington
està d’acord que és possi-
ble que el Shakespeare que
es veu reflectit en els poe-

mes sigui «el veritable»,
possiblement perquè fora
d’aquests textos, en les se-
ves obres de teatre, l’autor
també hi és present però
d’una altra manera, ato-
mitzat en els nombrosos
personatges que constru-
eix. Pennington afirma
que la relació que constru-
eixen ell i Parry a través
dels sonets és la d’una pa-
rella «universal», de ma-
nera que l’espectador la
pot sentir propera. Per fer-
ho, Brook tenia la necessi-
tat imperiosa de trobar una

continuïtat dramàtica, i
per això afirma que es va
«deixar guiar per les ten-
sions ocultes que sorgei-
xen en una relació entre
dues persones». Tot pri-
mer, tranquil·litat, però de
seguida apareixen els mal-
decaps de l’amor: la sepa-
ració, la infidelitat i la tra-
ïció, que desemboca en re-
pugnància. Però Brook
afirma que al final Shakes-
peare parla de «l’existèn-
cia d’un amor veritable
que pot transcendir totes
les barreres i que és més
poderós fins i tot que l’en-
velliment o la mort; per-
què l’amor pot conquerir
el temps».

L’actriu i l’actor amb
què ha treballat Peter
Brook per posar en escena
Love is my sin (L’amor és
el meu pecat) són una ga-
rantia. Parry va represen-
tar Shakespeare per prime-
ra vegada als 14 anys, a
Somni d’una nit d’estiu
amb John Gilegud i Peggy
Ashcroft. Ha actuat en tea-
tre, cinema i televisió amb
actors com ara Alec Gui-
ness, John Mills, Orson
Wells, Marcello Mastro-
ianni i Rex Harrison. Mi-
chael Pennington també
inclou en el seu currícu-
lum un bon nombre de pe-
ces de Shakespeare, autor
en el qual és especialista, i
va ser cofundador i direc-
tor artístic adjunt de l’En-
glish Shakespeare Com-
pany del 1985 al 1992.

Peter Brook proposa aprofundir en
el «veritable» Shakespeare a partir

dels seus sonets sobre l’amor
«Love is my sin», amb Natasha Parry i Michael Pennington, s’estrena a Salt

Pennington i Parry, a Love is my sin. / PASCAL VICTOR

● Un altre cop Shakespeare. És la
tercera aparició del bard en aquesta
edició de Temporada Alta. Avui, al
Teatre de Salt (21.00 h), els reclams

DANI CHICANO / Girona són diversos. El primer és que se’ns
promet un aprofundiment en la «vida
privada de Shakespeare»; el segon és
que arriba a través de Peter Brook, i
el tercer és que el director ha comptat

amb Natasha Parry i Michael Pen-
nington per posar en escena la histò-
ria d’una parella que passa per tots
els estadis de l’amor, fins a arribar al
respecte. Es tracta de Love is my sin.


