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Aventura franquista 
del senyor Esteve

rònicac

David Bagés broda el personatge de l’obra de 
Rusiñol al trencador muntatge de Carme Portaceli

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

D
otze anys després que 
L’auca del senyor Esteve, 
amb muntatge d’Adol-
fo Marsillach, inaugurés 

el TNC, l’obra de Santiago Rusiñol 
ha tornat a la Sala Gran. És la pri-
mera vegada que el teatre recupe-
ra un títol ja estrenat, però la versió 
de Carme Portaceli, que comparteix 
dramatúrgia amb Pablo Ley i que si-
tua l’acció en el franquisme, resulta 
tan trencadora amb relació a la con-
vencional que l’espectacle mereix 
ser considerat com una première.
 L’irònic i gens indulgent retrat 
d’una burgesia personalitzada en 
el botiguer inspirat en la novel·la 
del 1907 contrasta amb el de la com-
plaent de l’obra teatral estrena-
da 10 anys després. I això s’aconse-
gueix ubicant-la entre la caiguda de 
Barcelona el 1939 i la mort de Fran-
co. La bona factura de la producció 
–amb l’esplèndida escenografia de 
Paco Azorín recreant la merceria La 
Puntual–, la inspirada partitura mu-
sical de Dani Nel.lo i recursos com la 
passarel·la mòbil i una pantalla que 
projecta imatges documentals de 
l’època, contribueixen a donar for-
ça a la funció.
 El segell Portaceli domina la po-
sada en escena. La directora poten-
cia el retrat social de la delirant èpo-

ca amb personatges de perfils esper-
pèntics. A partir d’ells es dibuixa 
una sotmesa burgesia silenciosa 
que viu sota rígids codis de conduc-
ta i amb llibertats castrades com les 
de la prohibició de la seva llengua i 
la seva cultura. Banderes i símbols 
apareixen a la pantalla o dibuixats 
al cos nu d’una actriu, que canvia 
d’ensenya segons la ideologia domi-
nant.
 
SARDANA SATÍRICA / Un dels problemes 
de l’obra és el de reiteracions com la 
llarga lectura de les víctimes i la len-
titud d’algunes transicions. Però és 
un encert donar veu als morts que 
han descobert des del més enllà l’er-
ror d’una vida passada sense sentit. 
Hi ha coreografies molt aconsegui-
des com les dels passatges del casa-
ment, el discurs de Franco o la sar-
dana satírica. I és brillant la idea de 
lligar la mort d’Esteve amb la del dic-
tador, metàfora del final d’una for-
ma de vida burgesa.
 Del repartiment destaquen David 
Bagés amb una composició magní-
fica del gris senyor Esteve, un gran 
Manel Barceló (Ramón, pare del pro-
tagonista) i Boris Ruiz (avi i patri-
arca), sense oblidar Gabriela Flores 
(Tomaseta, dona a la mida d’Este-
ve), Llorenç Gonzàlez (Ramonet, el 
quart i rebel membre de la genera-
ció) i la resta de l’elenc. H

33 ‘L’auca del senyor Esteve’, estrenada dijous al TNC.
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Blai Mateu, fill de 
Tortell Poltrona, obté 
el Ciutat de BCN
GUARDÓ 3 El jurat del Ciutat de 
Barcelona ha premiat Blai Mateu 
pel «magnífic espectacle La sort du 
dedans», de la companyia de circ Ba-
ró d’Evel, mentre que els traduc-
tors Josep Rius Camps i Jenny Re-
ad Heimerdinger han aconseguit 
el guardó en la categoria de traduc-
ció en llengua catalana pels textos 
bíblics de Lluc, Demostració a Teòfil. 
Evangeli i fets dels apòstols segons el co-
dex Beza.

‘Patito feo’ amplia 
dues funcions més 
al Sant Jordi
TEATRE 3 L’espectacle musical so-
bre la popular sèrie de televisió ar-
gentina s’ha vist obligat a programar 
dos bolos més al Palau Sant Jordi da-
vant la gran demanda d’entrades, de 
manera que les funcions seran a les 
19.30 hores tant el 19 com el 20 de 
febrer, i aquest últim dia també hi 
haurà representació a les dotze del 
matí i a les quatre de la tarda. El ma-
teix ha passat a Madrid, on l’obra re-
cala una setmana abans.


