
El  Teatre  de! temps portarà
avui  al  Teatre  Municipal  de
Berga,  a un quart d’onze de la
n,  Mentre  Hitler i  Mussolini
premen  el te, la penûltima obra
que  es representarà a la capital
de  Berguedà dins  cl  Cicle de
Primavera.

Robert  David Macdonals va
escriure  aquesta obra utilitzant
dos  personatges histàrics de se
gona  fila com sén les amants de
Hitler  j Mussolini. Eva Braun j
Clara  Petacci queden recoilides
a  l’obra  com  dues  dones  a
l’ombra  del poder. En realitat,
elles mai  no s’havien vist, perè
I’autor  inventa  una  conversa
entre  les dues dones, mentre els
dos  politics ce!ebren una  cime
ra.  Aixi. doncs, les protagonis
tes  reflexionen, suposadament,
sobre  fet de ser les amants i no
les  dones oficials dels dos caps
d’estat.  Eva Braun j Clara  Pe
tacci  evoquen els seus proble
mes  en la figura fràgil d’un sol
dat  jove.

Araceli  Bruch, una de les ac
trius  de la companyia, vaexpli
car  a  aquest  diari  que  l’obra
està  escrita en clau d’humor an
glès,  que  e! traductor,  Jaume
Melendres,  ha  sabut  respectar
molt  bé.  L’actriu ha  explicat
també  que no  hi ha,  durant la
representacié,  massa  movi
ments  de decorats per  «donar
més  relleu a la paraula».

L’obra  va  ser estrenada per
la  companyia Teatre del temps
cl  23 de  febrer de l’any-passat
al  teatre Regina, encara que ha
vien  fet una representacjô ante,
rior  al  festival de  Tarragona.
La  companyia  va  formar-se
«amb  gent  moit  vinculada al
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teatre  i  amb  experiència, amb
1 ‘excusa d’aquesta obra».  La
companyia  és formada per  tres
actors,  Araceli Bruch que fa e!
paper  d’Eva Braun, Fina Rius,
que  interpreta  Clara  Petacci  i
Pep  Comas  que  incorpora  cl
paper  de soldat. La direcciô de
I’obra  ha  estat  a  càrrec  d’Ar
monia  Rodriguez.

D’altra  banda,  Araceli
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L’ombra de les amants de
Mussolini I. Hitler, a Berga

J

Grappa Teatre tanca el
Telô 90 amh una cômica

mirada entre sexes•El  Teatre del temps representa
avui  una obra de R.D.

Macdonalds,  penûltima de les
escenificacions que es faran dins

cl  Cicle de Primavera

La  companyia  Grappa
Teatre  tancarà demà, a par-
tir  de  les 7  de la  tarda,  la
cainpanya  municipal de tea
tre  Telô 90, amb  l’escenifi
caciô  de l’obra Duple.X  a la
sala  Ciutat  de  Manresa.
L’obra,  que arriba a Manre
sa  poc  temps després d’ha
ver  inaugurat cl Cicle de Pri
mavera  de  Teatre  a  Berga,
és  una  sinopsi càrnica de les
aventures  j  desventures que
solen  haver-hi en una  pare
lIa  comuna.

Teresa  Ros  i  Gilbert
Bosch,  director j  alhora in-
tèpret  de  i’obra,  formen
Grappa  Teatre, j sobre l’es
cenari  intenten  que  els  es
pectadors  es  reconeixin asi
mateixos  a través d’una  se
lecciô  de situacions que  de
mostrin  que, malgrat l’apa
rent  disparitat  dels  éssers
humans,  les reaccions de les
parelies  s’assemblen  cx
traordinàrjament.

Duple.X,  amb  miisica de!
grup  Tau,  ofereix  imatges
de  conductes  arquetipiques
de  la  parella  potenciant  la
plàstica  d’imatges i  miisica
d’aqueiis  que  s’han  deixat
seduir  pci doiç jou  dcl ma
trimoni.

Cada  una  de  les escenes
que  componen  l’espectacle
és  protagonitzat per una pa
relia  imaginàriament  dife
rent  i tenen un principi i un
final.  E!  ifigam  de les dife
rents  escenes ve  donat  per

«Duple.X»  ve  al Telô

Bruch  assegura que  se  senten
moit  complaguts de dur aques
ta  obra  a  Berga perquè  «a  la
gent  de teatre ens agrada treba
ilar  en aquesta ciutat, fa  que hi
ha  una tradicid de veure teatre,
hi  ha un bon pdblic acostumat
a  anar a veure representacions.
A  Berga es  cuida molt  e! tea
tre».

una  temàtica comuna  amb
una  continuitat  histôrica
que  va des dci descobriment
dci  propi sexe fins a la velle
sa;  passant pci festeig, cl ca
sament,  els  filis  j  les infi
delitats.

De  la  posada  en  escena
destaca  la  utilitzaciô  d’ob
jectes-simbol  que  poetitzen
sobre  les questions més sôr
dides  de la vida.

Gilbert  Bosch ha  partici
pat  en  tres  espectacies dels
Jogiars,  OI(mpic Man,  Vir
tuosos  de  Fontajnebleau i
Teledeum. I  Teresa Ros ha
estat  formada  en cl  Centre
Dramàtjc  dcl Vallès.
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Només  amb 5.000  ptes.,

vostè  pot donar de menjar a
una  famffia del Tercer M6n
durant  un mes.
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seu  propi aliment.


