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Deliri amb Shakespeare
La soprano Begoña Alberdi i l’actriu Gretel Stuyck brillen a ‘Vittoria’

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Una parella d’altura. O, si vostès ho 
prefereixen, a l’altura del delirant 
plantejament de Vittoria, el paròdic 
i desbordant cabaret líric que des-
ferma sense parar el riure al Club 
Capitol. La soprano Begoña Alberdi, 
amb la seva descontrolada vis còmi-
ca i el seu espectacular registre vo-
cal, i l’aparentment delicada, i tam-
bé canyera, actriu Gretel Stuyck són 
les responsables que la peça, escri-

ta per Marc Rosich i dirigida amb 
excel·lent sentit de la mesura del for-
mat per Antonio Calvo, entri des del 
principi com un refrescant mojito en 
un calorós dia d’estiu.
 El cara a cara en escena de dos 
personatges antagònics de Shakes-
peare com el de la dominant i mani-
puladora Lady Macbeth (encarnada 
amb perfil dominatrix per Alberdi) i 
el de la timorata, panoli, però mali-
ciosa Ofèlia (resplendent i atractiva 
Stuyck) acaba sent una encertada 
idea, sobretot per l’eficàcia d’un 
text resolutiu que funciona molt bé 
en escena.

 Ofèlia, farta de la indiferència 
d’un Hamlet que no li fa cas i de la 
mort que l’espera sempre al final 
de cada funció, resulta el contra-
punt perfecte per la seva ingenuïtat 
d’una agressiva i caricaturesca Lady 
Macbeth, que apareix com vestida 
en un sex shop, i a qui la ficció situa a 
l’òpera, fins al punt de fer-la expres-
sar, parlant i cantant, en llengua ita- 
liana.
 Amb Josep Ferrer al piano i fent 
puntualment d’actor, Alberdi es 
llueix interpretant àries i lieder re-
lacionats amb la trama de l’espec-
tacle Nel dì della Vittoria, de Verdi, 

El cara a cara entre 
Lady Macbeth i Ofèlia 
desferma el riure en un 
paròdic cabaret líric

de la qual s’extreu el títol del mun- 
tatge, i peces de Berlioz, Wagner, 
Bellini i Offenbach surten de la se-
va gola amb la força i potència in- 
terpretativa pròpies de l’artista,  
que recentment va triomfar amb  
Alba eterna, d’Albert Guinovart, i 
abans amb Tirant lo Blanc i Don Car-
los, obres muntades per Calixto  
Bieito.
 L’àgil encaix dels gags, amb abun-
dància de jocs lingüístics, fa que la 
funció no decaigui mai. Són molt di-
vertides les incursions de Lady Mac-
beth quan ofereix a una Ofèlia que 
també canta ganivets perquè se suï-
cidi amb l’efectisme teatral que dó-
na la sang. I estan a l’altura les rè- 
pliques de Stuyck, encertadíssima 
en els recursos gestuals. Un goig 
aquest espectacle que només està 
en cartell fins al 18 d’abril. Mereix 
la pròrroga. H

33 Begoña Alberdi i Gretel Stuyck.
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COMÈDIA DRAMÀTICA

La Villarroel programa un muntatge 
basat en el conte de la Caputxeta

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

S
ón quatre personatges 
atrapats per la seva inca-
pacitat d’estimar. Tres ge-
neracions de dones: la filla 

(Mireia Aixalà), la mare (Carme Pla) 
i l’àvia (Amparo Moreno), i un ho-
me embogit d’amor (Roger Coma). 
Excessos i dèficits d’estimar en un 
conte ferotge inspirat molt lliure-
ment en la Caputxeta Vermella i pas-
sat per la vareta màgica i enigmàtica 
de Javier Daulte. El dramaturg i di-

Amparo Moreno, 
Carme Pla, Mireia 
Aixalà i Roger Coma 
figuren al repartiment

‘Tres dones i un llop’ 
adapta la peça de 
l’autor argentí 
Javier Daulte

rector va estrenar l’obra al seu Bue-
nos Aires natal però, per problemes 
de calendari, va cedir a la seva subs-
tituta al capdavant de La Villarroel, 
Carol López, la seva posada en esce-
na a la sala de l’Eixample. Li ha sor-
tit, diu, «una funció molt daultiana». 
Amb aquells jocs escènics que com-
binen sorpreses, màgia, drama, hu-
mor, deliri... i un nou títol: Tres dones 
i un llop. «Això de Caputxeta podia in-
duir a errors: no és gens infantil».
 És un conte per a adults que trans-
corre entre un hospital i una casa. El 

teatre manté l’espai central, amb el 
públic al voltant, de l’anterior mun-
tatge (Una función por hacer), i el di-
videix en aquells dos escenaris a la 
vista per on desfilen, a partir de dis-
sabte que ve, les emocions d’una fa-
mília de dones soles –«com a La casa 
de Bernarda Alba», compara López– i 
del llop enamorat. 
 A Amparo Moreno li ha tocat po-
sar-se per primera vegada en la pell 
d’una àvia (Elisa). «És una dona molt 
possessiva amb la néta; hi té una re-
lació insana. Se l’estima molt però 
li exigeix massa: no sap estimar, no  
li sembla bé que tingui nòvio...», ex-
plica la veterana actriu, que assi- 
mila l’obra als relats de Stephen 
King: «Té un toc naturalista i la mà-
gia queda molt ben integrada en la 
història».

 Carme Pla encarna Cora, la dese-
quilibrada figura materna, incapaç 
d’exercir de mare. «No serveix per a 
res, és un desastre total, beu molt, i 
arriba a situacions extremes», des- 
vela la intèrpret. Apareix èbria 
d’Anís del Mono perquè, emfatitza 
López, són «personatges molt poc 
glamurosos». 
 Totes dues van escasses de luxes 
i d’afectes. Són dues generacions de 
mares, solteres i desgraciades, que 
dipositen en la jove Sílvia tots els 
seus somnis incomplerts i la seva fe-
licitat. «El meu personatge pateix 
molt perquè carrega amb la gran res-
ponsabilitat de fer les coses bé. No 
pot viure la seva pròpia vida», sosté 
Aixalà. Ella és la Caputxeta de la his-
tòria, una jove angoixada per la sa-
lut de la seva àvia, per qui trenca la 
seva relació amb el Víctor (el llop del 
conte), també patològicament pos-
sessiu i capaç de fer qualsevol cosa 
per amor. 
 
UN LLOP ENAMORAT / «Jo no estic boig; 
estic enamorat. La Sílvia és meva», 
udola el llop a la funció. En la seva 
pell apareix Roger Coma, que reco-
neix no acabar d’entendre una obra 
que segons López no parteix de la 
racionalitat sinó de les emocions. 
«Daulte –addueix l’actor– no plan-
teja les coses de manera racional. 
Aquesta és una peça oberta amb mol-
ta simbologia en què has de ser més 
instintiu; se m’escapen els motius 
de cada personatge, els perquès». Per 
la directora es tracta de personatges 
«amb qui no ens identifiquem pe-
rò amb qui vas avançant en la histò-
ria, com passa en les pel·lícules dels 
Coen». I tots tenen alguna cosa de li-
cantrops. «Hi ha els que ataquen i els 
que esperen les víctimes, com l’àvia. 
En el fons, la història tracta de com 
gestionar els sentiments. D’aquell 
no saber estimar per excés o per de-
fecte», afegeix López. 
 Partint del popular conte, l’au-
tor argentí va voler indagar «en la in-
capacitat d’una mare de veure mo-
rir la seva pròpia mare». Daulte va  
buscar respostes per a l’enigma: 
per què una mare envia la seva filla 
a veure la seva àvia malalta sabent 
que al bosc hi ha molts perills. ¿Per 
què no hi va ella? I va treure les seves 
pròpies conclusions: «La mort de la 
mare, per a una dona, és una qües-
tió intramitable». 

33 D’esquerra a dreta, Carme Pla, Roger Coma, Mireia Aixalà i Amparo Moreno, l’elenc de ‘Tres dones i un llop’, a partir del dia 3 a La Villarroel. 

DAVID RUANO

Tres dones i un llop
3La Villarroel • A partir del dissabte, 3 d’abril • 
De dimarts a diumenge • De 22 a 26  €

D’‘¿Estás ahí?’ a 
‘Nunca estuviste 
tan adorable’

33 Dramaturg, guionista i direc-
tor, l’argentí Javier Daulte ha por-
tat a escena la seva màxima: «El 
teatre no ha de transmetre cap 
idea sinó inventar-la». Entre les 
seves obres destaquen: ¿Estás 
ahí?, Nunca estuviste tan adora-
ble, Automáticos, La felicitat, Me-
tamorfosis (en col·laboració amb 
La Fura dels Baus), Com és pos-
sible que t’estimi tant, Intimitat i 
aquesta Caputxeta, que es va es-
trenar l’agost del 2009.

EL DRAMATURG


