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L’actor i director Daniele Finzi 
Pasca (Lugano, 1964) és, sense 
dubte, un dels homes de teatre 
més originals i talentosos 
d’Europa. És el responsable d’un 
dels espectacles més reeixits 
del Cirque du Soleil, Corteo, però 
també és autor de xous de petit 
format que són tan exquisits 
com deliciosos. Ara ens regala 
Donka. Una carta a Txékhov, que 
podrem veure al TNC.
 
Qui és Txékhov, per a tu?
Per a la gent de teatre, Txékhov és 
una referència, sobretot de 
l’època d’aprenentatge. Jo, per 
construir aquest espectacle, l’he 
pogut conèixer més, m’he pogut 
apropar a trets més íntims de la 
seva vida. I vaig descobrir un 
home molt peculiar, senzill i 
alhora amb una visió del teatre 
molt amorosa. El va descobrir de 
petit i entrava d’esquitllentes 
dins els teatres. Després va 
estudiar medicina, en un temps 
en què no hi havia màquines per 
saber què li passava a la gent. I 
amb el seu teatre, ens descobreix  
la humanitat com si estigués fent 
una anàlisi.
Quines han estat les teves fonts 
d’inspiració? 
Sobretot els seus diaris. També 
vam anar a Rússia amb l’objectiu 
de descobrir els secrets de la 

seva vida. Vam ser a Taganrog, on 
va néixer, a Sakhalin, a Moscou. I 
vam travessar aquest món teatral 
tan rus, d’una tradició enorme. 
Poder parlar amb els mestres del 
teatre rus, també ha estat molt 
important.
Però tu portes Txékhov a un altre 
terreny... 
Més que cap a un altre terreny, 
miro de relacionar-me amb el seu 
món amb sorpresa, carinyo, 
l’afecte d’un actor, jo, que sent 
que tot el teatre contemporani 
està profundament influït per la 
dramatúrgia txekhoviana... El que 
hem fet és assumir Txékhov des 
de la perspectiva senzilla dels 
clowns, dels quals ell n’estava 
enamorat. Li fem un homenatge.  
¿La decadència que retrata 
Txékhov no és una mica la 
decadència d’Occident?
No sé si es tracta de decadència. 

En totes les seves històries, els 
personatges es desfan a poc a 
poc. Els seus personatges són 
com de gel i es fonen lentament. 
I, de sobte, tots es queden, com a 
Les tres germanes. Per això a 
l’escenografia el gel és molt 
important. I els personatges es 
mouen com si llisquessin per 
sobre del gel.
Els espectadors que van veure 
Corteo, què hi veuran a Donka?
Els mateixos cuiners, els 
mateixos sabors. Però allò era un 
banquet enorme i això és un 
sopar íntim, en el qual podem 
tenir més cura dels detalls. 
Tanmateix, a Donka hi ha molts 
actors que van treballar a Corteo. 
–A. Gomila 
  
DONKA
Teatre Nacional. Del 17 al 21 
d’octubre

Almeria Teatre 
(Sant Lluís, 64). T. 93 351 82 31. www.
almeriateatre.com.  

¡Ay, Carmela! de José Sanchís 
Sinisterra. Dir: Víctor Alvaro. Amb 
Savina Figueras Jansana, Frank Capdet . 
De dt. a ds., 20 h. Dg., 18 h. 15 €. Del 16 al 
21 d’octubre. 

La Guerra Civil permet cròniques com 
aquesta: sentimental, entranyable, 
emotiva... és la història de Carmela, 
Paulino i Gustavete, tres actors de 
vodevil que es mouen per un territori 
arrasat per la guerra. Al costat de la seva 
lluita per sobreviure, són un testimoni de 
la dignitat artística. 

(!) Invasió subtil i altres contes 
de Pere Calders. Dir: Víctor Alvaro. Amb 
Oriol Casals, Gemma Deusedas, Bealia 
Guerra, Tono Saló. De dc. a ds., 20 h. Dg., 
17 h. De 20 a 24,50 €. Fins al 14 
d’octubre. 

Una adaptació de l’obra de Pere 
Calders, un bon exemple per deixar-se 
conquerir, de manera subtil, pel fascinant 
món de Calders, un autèntic cronista de la 
veritat oculta, d’aquella que no és 
perceptible a tots els sentits, però que 
existeix. 

(!) L’Editto Bulgaro de Joan Yago. 
Dir: Israel Solà. Amb Xavi Francès, Aitor 
Galisteo i Marc Rius. De dj. a ds., 22 h. 
Dg., 20 h. De 20 a 24,50 €. Fins al 14 
d’octubre. 

El 2002, mentre és a Bulgària, 
l’aleshores primer ministre italià, Silvio 
Berlusconi, critica durament un 
humorista i dos periodistes de la televisió 
pública. Els seus programes són 
canceŀlats ràpidament: és l’anomenat 
‘Editto Bulgaro’.  

Artèria Paral·lel 
(Av. Paral·lel, 62). T. 93 324 84 92. www.
arteria.com.  

Forever Crazy Amb Le Crazy Horse. 
Dc i dj., 20.30 h. Dv. i ds., 19.45 i 22.15 h. 
Dg., 19 i 21.30 h. De 20 a 75 €. Fins al 21 
d’octubre. 

Vegeu crítica a la pàg. 54.  

Ateneu de Celrà 
(Plaça de l’Estatut, s/n).  Girona. T. 972 49 
30 26. ateneu.celra.cat. 

(!) Let’s Play? Dir: Thaïs Botinas. 
Amb  Marga Socias, Júlia Falgàs, Sandro 
Bedini, Thaïs Botinas, Agnès Mateus. 
Dv. i ds. cada mitja hora a partir de les  
20 h. 9 €. Només 11 i 12 d’octubre. 

Cartellera
Si hi vols incloure una activitat:  

El criteri de Time Out per a la llista 
següent és completament independent.
La inclusió de la informació en els 
llistats és gratuïta però Time Out en farà 
la tria i els comentaris. 

Per fer-nos arribar més informació i 
actualitzar permanentment les dades: 
www.timeout.cat

Com s’ha d’utilitzar aquesta llista: 
Aquesta llista inclou, ordenades 
alfabèticament, les sales de teatre de 
Barcelona i la primera corona 
metropolitana amb la seva programació 
corresponent. La secció “Teatre” recull 
el teatre, el circ, l’òpera representada i 
altres propostes escèniques. A la llista 
s’utilitzen els següents símbols:

 Obra especialment recomanada
GRATIS Funció amb entrada lliure
NOU Estrena de la setmana
(!) Últims dies

Els somnis de Txékhov devien semblar-se a això.

 La rèplica 
Daniele  
Finzi Pasca

Teatre Gaudí. Fins al 28 d’octubre
 
Una jornada particular és la 
memorable pel·lícula d’Ettore 
Scola. Al Teatre Gaudí es 
representa ara l’adaptació que ha 
escrit Rodolf  Sirera. Madrid, 1940; 
Himmler és rebut amb honors per 
Ramón Serrano Súñer. Només tres 
intèrprets en escena: Eli Iranzo (la 
portera), Victòria Salvador 
(Antonietta) i Rafael Calatayud 
(Gabriele). Un muntatge amb un 
pròleg i un epíleg en vídeo. L’abans 
i el després en blanc i negre per 
saber d’on ve i on anirà Antonietta, 
aquest ésser sepultat per les 
obligacions ideològiques pròpies 

d’una abnegada esposa i mare 
falangista. Un únic espai per a les 
llars-penitenciària dels oblidats-
condemnats per un règim de 
pensament únic. Un espectacle 
centrat en l’important. Calatayud 
aconsegueix primer desconfiar i 
després emocionar. Què passa? Els 
primers compassos, dominats per 
la quotidianitat, són de vella escola. 
Tot canvia quan la trobada fortuïta 
es transforma en una relació 
fonamental per a dues vides 
abandonades. Aquí el teatre esdevé 
emoció. Gir que es percep sobretot 
en l’actuació de Salvador. 
L’obsessió inicial per omplir de 
gestos un simulacre de naturalitat 
deixa pas a una interpretació sense 
adorns. –Juan Carlos Olivares

Una jornada particular

Sense adorns.
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