
T
e
a
tre

Marcel Tomàs ha perdut el nas 
vermell, però manté l’essència del 
pallasso nascut al segle passat. 
Mirant els clàssics del gènere de 
l’humor i el gest i mestres de casa 
com el Tricicle i Pepe Rubianes, 
Tomàs i Sussanna Lloret (els 
gironins Cascai Teatre) han 
modernitzat i humanitzat el 
personatge. “No hem inventat res 
–diu Lloret– però hem actualitzat 
el mim i el gest amb 
pinzellades de la nostra 
època, l’hem fet 
dinàmic perquè 
connecti”. 
L’espectacle 
estrenat al 
Festival 
Temporada 
Alta 2010 
alterna 
esquetxos 
visuals amb 
fragments 
audiovisuals, 
monòlegs i números 
propers al cabaret. 

El resultat és una obra surrealista 
que sorprèn i fa venir ganes 
d’endur-se el pallasso a casa, per 
entranyable. “És potent i elegant 
com els sirocco, la raça de cavall 
francès, però és un vendaval de 
coses que comença en un llit i 
acaba sent una bogeria, com el 
sirocco, el vent africà que altera”, 
relata Lloret. El pallasso, però,  
s’ha d’enfrontar a un malson: vol 
dormir i no ho aconsegueix, obre 

la porta d’un lloc on sent 
molles de llit, balla 

amb una jaqueta 
que el 
persegueix... la 
imaginació de 

l’espectador fa 
la resta en 
aquest exercici 

de zàping 
humorístic.  

–Eugènia Sendra
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SAT! Del 16 de març a 
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Si són teatrers i pensen en Pous i 
Pagés, un autor de primers de segle 
XX, última baula del Modernisme, 
que el cap no se’ls en vagi cap a 
Guimerà, sinó més aviat cap a 
Ibsen. O això és el que busca el 
director de Rei i senyor, Toni 
Casares, que ha volgut imprimir 
un caire èpic a la peça, una obra 
que defuig la idea del camp com a 
indret idíl·lic, paradís damunt la 
Terra. Casares confirma que ha 
volgut mostrar “la bestialitat del 
món rural”. Ell, fins i tot, s’ha 
permès “radicalitzar” un aspecte 
que ja trobem en la peça original. 

Rei i senyor parla d’un casament 
frustrat, de com un pare  trenca el 

prometatge pactat de la seva filla 
–amb el qual ella n’estava ben 
contenta– per poder mantenir 
l’autoritat dins el nucli familiar. 
L’obra de Pous i Pagés referencia 
“l’acabament de tot un món”, ens 
diu Casares, una mena de Bearn, 
de Llorenç Villalonga. I, sobretot, 
de l’enfrontament entre 
generacions. Amb això, Casares 
ens diu que el missatge de Rei i 
senyor no ha caducat i que el 
conflicte de fons de l’obra és actual. 
El dramaturg Pere Riera s’ha 
encarregat que sigui així.–A. G.

REI I SENYOR 

Teatre Nacional. Fins al 29 d’abril

Zirocco

Rei i senyor

Tres paios que són una mica pedestres!

Teatre Lliure: Motnjuïc 

Fins al 15 d’abril

Tot i  no formar part de les 
tragèdies més conegudes i 
representades de Shakespeare, 
Coriolà és potser una de les més 
complexes per la personalitat del 
protagonista, un heroi militar que 
rebutja el poble tant com qualsevol 
manera política de sotmetre’s a la 
seva complaença.  A Coriolà ,com 
ja havia fet l’escriptor anglès a Juli 
Cèsar, explora sense aventurar 
conclusions el funcionament de la 
democràcia romana mostrant les 
intrigues polítiques dels patricis i 
senadors confrontades a la 
supèrbia de l’heroi en qui veuen  el 
peri l d’un tirà. Basada en una obra 
de les Vides Paralel·les de Plutarc, 
el text de Coriolà resultava tan 
contemporani a la Roma dels Cèsar 
com a l’Anglaterra de 1609 i també, 
doncs, a la nostra actualitat 
democràtica. A Coriolà hem cregut 
veure una certa ambigüitat ja que 
el rebuig de l’heroi per part del 
poble és també una oposició a la 
manipulació que es pot aconseguir 
de les masses amb una bona 
oratòria mes enllà de les creences 
de cadascú. Coriolà, en aquest 
sentit, és ferm i irreductible. No 
politiqueja. 

Àlex Rigola ha fet del text, cinc 
actes, una refundició absoluta i 
presenta una proposta escènica 
sòbria, eminentment  minimalista i 
més enunciativa que teatral que 
sembla buscar  el ressò de les 
paraules, la profunditat de les idees 
llançades pels intèrprets al públic, 
cara a cara. Sobre l’escena buida, 

Rigola disposa una enorme 
paraula giratòria, Democracy,  amb 
la que el director vol expressar, i 
això sí que és actual, les debilitats i 
contradiccions del sistema 
democràtic, tot i que l’obra en el seu 
conjunt no deixa de ser una història 
de romans. 

El dircetror conserva gairebé 
íntegrament la primera escena en 
la qual el poble es queixa de què els 
governants tenen de tot  mentre ells 
passen gana. Un text i unes 
paraules de rabiosa actualitat tot i 
que Rigola fa que els seu intèrprets 
les verbalitzin sense cap 
indignació, amb veu esmorteïda. I 
això, la manca de força en 
l’expressió, l’excessiva contenció,  
és crec el problema principal 
d’aquesta proposta escènica. 

Només Mercè Arànega, en el 
paper de la mare de Coriolà, i Joan 
Carreras en el del protagonista, 
transmeten que són de carn i ossos.  
Potser també perquè la reducció 
del text original i la direcció de 
Rigola deixa poc a fer a la resta de 
personatges. Per a qui conegui bé el 
text de Shakespeare aquest digest i 
la seva posada en escena pot 
resultar interessant, però molt 
menys per qui no s’hagi plantejat 
els conl ictes humans i polítics que 
s’hi exposen. –Santi Fondevila

Coriolà

Les contradiccions de l’època romana són les mateixes que ara.

Només Joan 
Carreras i 
Mercè Arànega 
transmeten que 
són de carn i ossos
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