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CRÍTICA DE TEATRE

Acte Quatre omple el Teatre de Ponent dos caps de setmana amb un simpàtic Pirandello

La veritat fugissera
‘Così è, se vi pare’, a partir de 
‘És així si us sembla’, de Luigi 
Pirandello. Amb Acte Quatre.
Dramatúrgia i direcció: Pilar 
Pla. Amb Carme Giménez, 
Sara Martínez, Montse Gassó, 
Joan Simeon, Núria Parés, 
Josep M. Lacorte, Oga Pey, 
Josep Baldich i Marina Casals. 
Dissabte 20 de novembre. Tea-
tre de Ponent de Granollers.

Granollers

J.B

La valentia és una caracte-
rística que, lluny de sorpren-
dre, defineix Acte Quatre, 
un dels grups amateurs de 
teatre amb més experiència 
de Granollers. No és estrany, 
doncs, veure el nom de la 
companyia al costat del de 
Luigi Pirandello, un clàssic 
de la literatura i el teatre ita-
lià. I és que, fent un repàs als 
15 anys de la companyia, la 
tria d’espectacles demostra 
que l’interès per una història 
atractiva és per damunt de 
la por a enfrontar-se a textos 
universals. La versió de Così 
è, se vi pare (És així, si us sem-
bla), tot i estar una mica per 
sota del gran nivell al qual 
Acte Quatre ens té acostu-
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La darrera obra d’Acte Quatre ha tingut una gran acollida al Teatre de Ponent

mats, és una simpàtica comè-
dia filosòfica que ha tingut 
al Teatre de Ponent una gran 
acollida.

L’humor absurd i la bar-
reja d’un encertat retrat 

costumista amb reflexions 
filosòfiques aptes per a tots 
els públics formen part de 
la recepta teatral habitual 
de Pirandello. A Così è, se vi 
pare, un grup de personatges 

està obsessionat a conèixer la 
veritat de l’estranya relació 
entre un nou veí, el senyor 
Ponza, la seva dona i la sogra, 
la senyora Frola. L’argu-
ment parteix d’un relat breu 

ambientat en una ciutat de 
províncies, que el dramaturg 
italià utilitza per riure’s dels 
contrastos entre realitat i 
aparença, entre veritable i 
fals. El mateix Pirandello 
va definir la peça, escrita el 
1917, com una “farsa filosò-
fica”.

L’adaptació dirigida per 
Pilar Pla, malgrat conser-
var el vestuari burgès, se 
situa en un espai indefinit, 
pràcticament buit, d’on els 
personatges no poden sortir 
ni entrar. Una enigmàtica 
porta màgica d’on sortiran 
els protagonistes del misteri 
i la xafarderia és el centre de 
l’acció i l’únic punt de con-
tacte d’aquesta gàbia amb la 
realitat. 

L’obra mostra la ridícula 
prepotència de qui es creu 
amb el dret de conèixer  la 
veritat absoluta i alhora 
està convençut que les seves 
sospites sobre els altres 
sempre són encertades. Les 
actuacions dels Acte Quatre 
s’ajusten molt bé al retrat 
d’aquests personatges amb 
massa temps per tafanejar 
i condueixen amb encert 
l’espectador cap a un espi-
ral delirant on una veritat 
en nega una altra i on cada 
revelació sembla més certa 
que l’anterior. Només la falta 
d’un ritme més accelerat i 
un final amb més impacte 
fan grinyolar un espectacle 
que, un cop més, deixa amb 
regust de bon teatre fet amb 
empenta i professionalitat.

Ponent organitza una emocionant lectura dramatitzada d’una obra txeca 

La caiguda del mur, a casa

Granollers

J.B.

Quan l’escenografia, el ves-
tuari i la coreografia desapa-
reixen i només queda el text, 
una lectura més o menys 
interpretada i la il·luminació 
justa per no quedar a les fos-
ques, el paper del crític tam-
poc té gaire sentit i aquest 
deixa pas al cronista. Acostu-
mat a l’embolcall, no és fàcil 
per a l’espectador enfron-
tar-se a les lectures drama-
titzades, que l’obliguen a 
un major esforç d’atenció i 
d’imaginació. Un esforç que 
es veu recompensat per un 
plaer similar al que produeix 
la lectura d’un llibre i que 
posa el dramaturg en un pla 
de protagonisme gairebé 
absolut al qual no està mal-
auradament acostumat. Si la 
lectura compta, a més, amb 
la presència d’aquest autor, 
l’experiència esdevé total-
ment enriquidora.

Dijous, al Teatre de 
Ponent de Granollers, l’es-
criptor i dramaturg Milan 
Uhde, exministre de Cultura 
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La lectura va anar a càrrec d’un grup d’actors habituals de Ponent

i president del parlament 
txec, va presentar, i alho-
ra presenciar, la lectura 
en català de Miracle a la 
casa negra, la seva darrera 
obra, traduïda al català per 
David Utrera. L’activitat, 

emmarcada dins el projecte 
txecocatalà d’intercanvi 
dramatúrgic organitzat con-
juntament amb l’Institut de 
Teatre de Praga i el Centre 
Txec de Madrid, també ser-
veix per commemorar el 20è 

aniversari de la Revolució 
de Vellut, el procés de dis-
solució del Comunisme a 
Txecoslovàquia.

Considerada la millor 
obra txeca escrita després 
de la caiguda del Comunis-

me, Miracle a la casa negra 
té la virtut de reflectir, en 
el format de tragicomèdia 
familiar, la història recent de 
Texcolsovàquia. Una reunió 
familiar plena de rancor, 
retrets, misèries i un passat 
dolorós té com a protagonis-
ta la casa, símbol del pas del 
temps, de la història viscuda 
i de la resistència de l’amor, 
capaç de suportar totes les 
envestides i mantenir la 
unió, per fràgil i trencadissa 
que aquesta sigui.

La lectura va ser, des de 
l’inici, un acte únic, emo-
cionant tant per la seva 
simbologia històrica com 
per la presència de l’autor 
i del traductor. Les seves 
didàctiques explicacions 
introductòries, traduïdes 
al català per l’escenògrafa 
Romana Redlova, van donar 
a la posterior lectura (inter-
pretada amb passió per un 
grup d’actors habituals de 
Ponent dirigits per Frederic 
Roda) una força i una poten-
cia escènica molt difícil 
d’aconseguir en una lectura 
dramatitzada. L’atenció i els 
sincers aplaudiments del 
nombrós públic present al 
final de la lectura sembla-
ven demanar que algú dels 
presents s’animés a portar a 
escena un text tan atractiu i 
evocador.


