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i mantenir les aparences.
La impaciència amara
l’estil d’aquest primer seg-
ment, amb una interpreta-
ció trepidant i agilíssima,
en què els diàlegs flueixen
a ritme de rap, amb la so-
noritat del brollador que
repica l’estany. La segona
presenta l’espessa mandra
de les vacances, peresosa
sequera on s’amaga l’esca
de l’incendi amorós. L’ac-
cídia es visualitza, de fons,
amb un ciclorama solar i el
so de les cigales, i amb les
gandules on jeuen els per-
sonatges. A la tercera peça
emergeix el drama que cal
mantenir com un foc col-
gat, s’enfosqueixen els
rostres i la malenconia te-
nyeix l’atmosfera. Distin-
tes tessitures expressives
que reben un tractament
diferenciat en la vibrant
escenificació.

La prodigiosa versatilitat
de tots els intèrprets cons-
titueix el plat fort de l’es-
pectacle. Sobresurt amb
una rara màgia Anna Della

Trilogia della villeggiatura
De Carlo Goldoni. Dir.: Toni
Servillo.
Teatre Municipal de Girona, 11 de
desembre. Festival Temporada Alta.

Quina cirereta per co-
ronar el suculent
pastís de Tempora-

da Alta! La trilogia goldoni-
ana del Piccolo ha consti-
tuït una de les vetllades
més estimulants del festi-
val. La grandesa de Goldo-
ni rau en la punyent sàtira
de la classe dominant de la
seva època i en el pene-
trant disseny d’uns perso-
natges que preludien
Ibsen, empantanegats en
unes accions i captinences
precursores de Txékhov. La
saviesa de Servillo consis-
teix a haver-los atorgat
una carnadura extrema-
ment propera i actual, on
s’entreveu el col·lapse del
sistema financer i la ruïna
dels nou-rics.

La primera peça mostra
el desfici d’aquests benes-
tants en preparar l’estiueig

Crítica teatre

El rap de la crisi financera
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Toni Servillo protagonitza i dirigeix l’obra ■ FABIO ESPOSITO

Rosa, que incorpora una
Giacinta d’una sensualitat
incandescent que dissimu-
la amb un estudiat reper-
tori de neguitosos gestos,
mans inquietes, dits i peus
en constant moviment, rè-
pliques dites a velocitat de
vertigen i altres que, abo-
cades a menys d’un centí-
metre de la boca o el coll
de l’interlocutor, insinuen
la carícia reprimida. Tot és
fet amb l’aparent facilitat
d’una sonata de Mozart.
L’altre gran rol és el que in-
corpora el mateix Toni Ser-
villo amb la displicència
del paràsit modelat sobre
els sicofantes de la comè-
dia llatina, personatge
aprofitat i llest, que gorreja
a tort i a dret i fa el fatxen-
da amb velles incautes.

Tot flueix amb enorme
proximitat i calidesa i amb
l’espurnejant complicitat
pròpia d’una concepció del
teatre a anys llum dels im-
peratius comercials que
tant empobreixen els es-
pectacles d’aquí.

LasalaLa
Planetaporta
aescenaQuim
Monzó
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El nen que s’havia de morir,
Vacances d’estiu, El meu
germà, Quan la dona obre
laporta,Lavidaperdurable
i La venedora de mistos són
els sis textos d’en Quim
Monzó en què es basa l’es-
pectaclede lacompanyiaTe-
atre eSseLa El millor dels
móns, que formarà part de
la programació del primer
semestre del 2010 de la sala
La Planeta de Girona. Els
textos tenen com a nexe
comúlamort, tractada,això
sí, amb la normalitat i, fins i
tot,ambelparticularhumor
que caracteritza els contes
de l’escriptor barceloní.

No és el primer cop que la
companyia porta als escena-
ris obres d’autors catalans,
ja ho ha fet i amb gran èxit,
peraixòtornaarepetir-ne la
fórmula, amb Jordi Arbo-
nès, Pere Calders i Miquel
Martí i Pol. També es podrà
veure a La Planeta In-cons-
ciència, el nou espectacle de
la companyia La Impacièn-
cia, la guanyadora del pri-
mer premi de la Mostra de
Teatre de Barcelona. ■


