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Música (i amor) sota la pluja 
3Carles Alberola i Elena Fortuny llueixen sentiments escocesos a ‘Midsummer’ 

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

E
lena Fortuny, la protago-
nista femenina, parla de 
Thelma i Louise com un refe-
rent. També podria ser-ho 

una altra pel·lícula, Once, sobre les 
aventures sentimentals (i musicals) 
d’una parella per Dublín. La de Mid-
summer, la producció més important 
de la temporada del Tantarantana, 
és una altra parella, que completa 
l’actor valencià Carles Alberola, que 
es coneix un cap de setmana d’estiu 
a Edimburg. Estiu, sí; però plujós 
com és norma a la ciutat escocesa, la 
de l’autor del text: David Greig.
 De Greig es va estrenar al Lliu-
re  una obra completament dife-
rent, L’arquitecte, per la seva càrre-
ga social. Arriba ara aquesta comè-
dia «amable i romàntica, però amb 
elements que li donen un salt més», 
segons el seu director, Roberto Ro-
mei. Va viure «un amor sobtat» amb 
aquesta peça quan la va veure a Lon-
dres fa tres anys, després de ser l’es-
pectacle revelació del Festival Frin-
ge d’Edimburg del 2009.
 Midsummer, recorda Romei, es 
mou en el camí de Somni d’una nit 

d’estiu, de William Shakespeare, 
amb Edimburg com «el bosc mà-
gic» on es perden els dos personat-
ges, a prop dels quaranta, en la seva 
història d’amor. Són una advocada 
d’èxit, entregada a la seva professió 
i amb una vida personal molt menys 
triomfal, i un tipus sense rumb, que 
viu de tripijocs al límit de la legali-
tat. «Possiblement mai es trobarien 
en la vida real», comenta Fortuny. 
«En el fons són dos antiherois», afe-
geix. Alberola, mentrestant, desta-
ca que l’obra té, al marge de la càr-
rega sentimental, el missatge de «la 
possibilitat de canvi» en la gent. «Po-
dem ser capaços de lluitar per la nos-
tra vida. L’obra ho explica de forma 
poderosa i amb dos personatges an-
tagònics».
 
COM «ÀRIES» D’UNA ÒPERA / Els intèr-
prets es dirigeixen al públic expli-
cant les seves trobades per la capital 
escocesa, intercalant cançons que 
són, explica Romei, com «àries» 
d’una òpera. «Permeten expressar 
les emocions i donen un canvi de rit-
me a l’obra», explica  el director. Al-
berola i Fortuny gairebé ni recorden 
quan van cantar per última vegada 

en un escenari i a Midsummer han ha-
gut de rematar la feina; no solament 
canten, també toquen la guitarra. 
«Abans del 27 d’agost passat no ha-
via intentat ni arrencar-ne un acord», 
afirma ella. «La guitarra era un ins-
trument de la meva adolescència», 
afegeix ell. Marc Sambola firma la di-
recció musical amb les cançons ori-
ginals de l’obra, que ha traduït David 
Pinto.

ESTALVIAR COSTOS / L’obra, que estarà 
en cartell fins al 17 de febrer, respon al 
prototip dels temps actuals: dos intèr-
prets en escena (tendència unànime 
de la temporada) i una producció a tres 
bandes per estalviar costos i tenir una 
difusió  més àmplia.

l’ApostA dE lA tEMporAdA dEl tAntArAntAnA

 El Tantarantana s’ha aliat amb 
Albena Teatre (la productora va-
lenciana d’Alberola) i Tantakka Te-
atroa, d’Euskadi. Midsummer ja ha 
fet unes 20 funcions a València, es-
tà pendent de la seva estrena basca 
i tindrà dos equips artístics bilin-
gües: un en català i castellà (amb Al-
berola i Fortuny) i un altre en eus-
quera i castellà per al nord d’Espa-
nya. H33 Elena Fortuny i Carles Alberola, en una escena de ‘Midsummer’.

JORDI PLA

La comèdia, de David 
Greig, amb cançons en 
directe, va ser l’obra 
revelació del Festival 
Fringe del 2009 


