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A Salvador
Sunyer li
agrada força
anar contra-
corrent, sor-

prendre, de manera que el
Festival de Tardor de Ca-
talunya, Temporada Alta,
que es farà, en aquesta edi-
ció, des de divendres vi-
nent fins a l’11 de desem-
bre, ha arribat a tenir com
a espectacle inaugural una
peça de nova autoria cata-
lana, una estrena en una
sala de cafè teatre amb ca-
pacitat per a una setante-
na de persones. Va ser el
2008, la peça era Búfals;
l’autor, Pau Miró, i el tea-
tre, la sala diàfana de La
Planeta. També va obrir el
festival, dos anys abans,
La nit just abans dels bos-
cos, de Koltès, amb direc-
ció d’Àlex Rigola i amb un
repartiment estel·lar
–Pou, Arquillué, Ore-
lla...–, amb un text excep-
cional però d’una duresa
colpidora, que és com una
bufetada per a l’especta-
dor, perquè posa al desco-
bert totes les misèries de
la societat.

La inauguració de di-
vendres amb Un fràgil
equilibri –també es podrà
veure dissabte (21.00 h) i
diumenge (18.00 h) i farà
estada al Teatre Lliure de
Montjuïc, que n’és copro-
ductor amb El Canal, del
20 d’octubre al 27 de no-
vembre– té alguns punts
de contacte amb aquella
obra de Koltès. La direcció
és d’una figura reconegu-
da, Mario Gas, que disposa
d’un repartiment especta-
cular format per Rosa No-
vell i Albert Vidal (Agnes i
Tobias), Rosa Renom
(Claire), Mia Esteve (Ju-
lia) i Pep Ferrer i Mercè
Montalà (Harry i Edna).
També, com aquella obra,
el text tracta de la natura-

lesa humana, sense mos-
trar-se potser tan crític, i
també, com en aquella
ocasió, la sala estarà ple-
na, perquè any rere any el
Temporada Alta ha reedi-
tat la seva història d’èxit
aclaparador.

Realisme americà
Un fràgil equilibri (A deli-
cate balance) va ser escri-
ta per Edward Albee el
1966, quatre anys després

d’estrenar Qui té por de
Virginia Woolf?, i curiosa-
ment no va ser per aques-
ta darrera peça que va gua-
nyar el premi Pulitzer, si-
nó per la que obre el festi-
val gironí. Albee situa l’ac-
ció d’Un fràgil equilibri en
una mansió de Connecti-
cut en què viuen Agnes i
Tobias, una parella madu-
ra, de classe alta, i la ger-
mana d’ella, Claire, amb
problemes amb l’alcohol.
En plena nit arriben a la
casa, i s’hi instal·laran,
Harry i Edna, amics del
matrimoni, afectats per
un pànic indefinible que
els ha foragitat de casa se-
va i els impedeix de tor-
nar-hi. L’endemà arriba a
la casa, amb la intenció de
quedar-s’hi, Júlia, la filla
d’Agnes i Tobias, que com-
pleta el quadre. Júlia exi-
geix recuperar la seva ha-

bitació, on s’han instal·lat
les visites. A partir
d’aquesta composició i
amb l’arribada de la pare-
lla d’amics i la filla com a
catalitzador dramàtic, co-
mencen a sorgir les pors
secretes, els comptes pen-
dents i el tots contra tots
que trenquen aquest deli-
cat i fràgil equilibri que
personalitza la figura
d’Agnes.

Temps de crisi
La taula, en la presentació
d’ahir, feia patxoca, per-
què hi eren tots, i Gas va
obrir el seu parlament fent
una afirmació sorprenent,
dient que allò era un “re-
partiment ajustat als
temps de crisi”, única-
ment justificable des del
punt de vista que el renom
del mateix director i dels
intèrprets i la seva solvèn-

cia com a tals, a més d’un
gran text, tenen tots els
números per forjar una
aposta segura si parlem de
retorn econòmic, i també
per obtenir un excel·lent
resultat artístic, tot i que
en aquest aspecte no hi ha
fórmula infal·lible. Gas va
justificar la necessitat de
disposar d’un elenc expe-
rimentat: “Es tracta d’un
text realista americà, en la
línia de Pinter, un teatre
en què, sota una aparença
de tranquil·litat absoluta,
hi passen moltes coses, hi
ha moltes coses no dites,
coses que s’amaguen,
existeix una mena de tem-
pesta, i per aconseguir
transmetre aquesta apa-
rença de tranquil·litat, pe-
rò mostrar també que pas-
sen coses molt dures per
sota, calen actors molt
bons. Són sis personatges

molt contundents”, expli-
cava Gas, que ha treballat
en força ocasions amb tots
ells, menys amb Albert Vi-
dal, amb qui ho fa per pri-
mera vegada. Per Gas,
l’obra és una metàfora “de
la por a la vida que ha cons-
truït la societat occidental,
és una mena de por exis-
tencial, una por innomina-
da però certa que arriba
quan tot allò que envolta
els protagonistes es torna
hostil. Trobo que és un
conflicte molt pinterià.”

La disposició esceno-
gràfica és poc habitual, ja
que l’escenari està situat al
mig de la platea del Teatre
Municipal de Girona, amb
públic pels quatre costats;
una proximitat que, se-
gons el director, afavoreix
la peça i permet que el pú-
blic visqui el drama més in-
tensament. ■

Dani Chicano
GIRONA

Inauguració d’altura
Temporada Alta obrirà divendres la 20a edició amb ‘Un fràgil equilibri’, d’Edward
Albee, dirigit per Mario Gas i amb un repartiment format per primeres espases

La sorpresa del repartiment
en aquesta obra és Albert Vi-
dal (Barcelona, 1946), un
personatge polivalent, un ac-
tor molt experimentat dotat
amb un magnetisme enorme,
creador d’un gènere propi
que anomena “art tel·lúric”,
que ha treballat molt fora del
país i que va tornar a presen-
tar els seus espectacles de
manera habitual a Catalunya
i l’Estat amb l’inici del mil·len-
ni. Albert Vidal va afirmar ahir
que la peça d’Edward Albee
és naturalista, allunyada del
que feia fins ara, però que ha
mirat de nodrir aquest natu-
ralisme “des de l’avantguar-
da” pel que fa a la interpreta-
ció. Vidal va destacar de la
seva experiència amb Gas
“l’amor per la professió”
d’aquest, i va assegurar que
el considera un “ebenista de
les emocions”.

Mercè Montalà i Mia Esteve, en una escena d’‘Un fràgil equilibri’, espectacle dirigit per Mario Gas ■ JOAN SABATER
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Naturalisme
nodrit des de
l’avantguarda

Gas: “L’obra és
una metàfora
de la por a la vida
que ha construït
la societat
occidental”


