
33culturaara DIJOUS, 7 DE FEBRER DEL 2013

■ Mor l’actor Joan Dalmau, nominat a
un Goya per ‘Soldados de Salamina’

David Trueba va triar Joan Dalmau per interpretar
un dels papers essencials de la pel·lícula Soldados
de Salamina (2003), que va ser reconegut amb
una nominació als Goya com a actor secundari.
Dalmau, nascut a Montcada i Reixac l’any 1927, va
començar fent carrera teatral. El seu nom va so-
vintejar el cinema i la televisió a partir dels anys
80. Va participar en films com Últimas tardes con
Teresa (1984), Si te dicen que caí (1989), Secre-
tos del corazón (1997) i Mar adentro (2004), i en
sèries com Nissaga de poder, Estació d’enllaç i Àn-
gels i Sants. L’última pel·lícula en què va aparèixer
va ser Los ojos de Julia (2010). Dalmau va morir di-
marts a Coria del Río (Sevilla) als 85 anys.

■ La Sala Beckett estrena una obra
de Pablo Rosal sobre l’amistat

Pablo Rosal estrena avui a la sala Beckett l’obra
Monsieur Apeine quiere hacer amigos (balada
conversacional). Rosal adverteix que “l’únic que
veurà l’espectador és una llarga conversa que
mostra tots els racons del que vol dir conversar”.
Hi participen els actors Xavier Serrat, Mònica Por-
tillo, Laura López, Bàrbara Roig i Pasquale Bavaro.

■ El coreògraf Martin Schläpfer porta
al Liceu el ballet ‘L’art de la fuga’

La música de Bach acom-
panya la coreografia
Kunst der Fuge (L’art de
la fuga) del suís Martin
Schläpfer amb la compa-
nyia Ballett am Rhein
Düsseldorf Duisburg que
es podrà veure al Liceu
els dies 9 i 10 de febrer.
L’art de la fuga, el primer
gran ballet de Schläpfer,
es va estrenar el 2002.

enbreu

■ Tarragona acull una mostra del
fons Thyssen sobre el paisatgisme

El CaixaForum Tarragona
acull fins al 21 d’abril Ru-
siñol, Monet, Gauguin,
Sunyer. El paisatge en la
Col·lecció Carmen Thys-
sen, una exposició sobre
l’evolució del paisatgis-
me. Inclou 52 peces d’ar-
tistes com ara Théodore
Rousseau, Lluís Rigalt,
Modest Cuixart, Joan
Ponç i Antoni Tàpies.

ARTS ESCÈNIQUES

L’amor shakespearià en temps de crisi

La Seca estrena aquest vespre una
relectura en clau actual del Somni
d’una nit d’estiu de Shakespeare.
Mercè Vila Godoy explora a Somni
les relacions amoroses amb una
companyia jove, indie i còmplice.

LAURA SERRA

BARCELONA. És difícil de determi-
nar si Somni és una obra original
inspirada en Shakespeare o bé és
una versió contemporània de Som-
ni d’una nit d’estiu. Però el resul-
tat és el mateix: la directora Mer-
cè Vila Godoy s’ha inspirat en els
personatges i les trames d’una de
les grans comèdies shakespearia-
nes per parlar, en un espectacle ra-
dicalment contemporani, de les
formes de l’amor en la societat ac-
tual. “Faig servir Shakespeare per
parlar del que per a mi és impor-
tant a Somni d’una nit d’estiu, que
són les tres relacions de parella. Hi
ha l’amor passional correspost,
l’amor no correspost i hi ha una pa-
rella més madura i amb experièn-
cia que viu un moment de crisi re-
lacionat amb el fet de no tenir cri-
atures. Són personatges del segle
XXI, no del segle XVI”, explica.

A partir d’aquest vespre La Seca
es convertirà en el bosc en què els
protagonistes de Somni, que repre-
senten una companyia d’actors, van
a assajar Píram i Tisbe. “Si he fet ser-
vir el fet que siguin una companyia
de teatre és perquè a l’original és ai-
xí, però no té més importància que
la representació de les relacions hu-
manes. Podria passar en qualsevol
sector”, assegura Vila Godoy.

Somnihasorgitd’unprocésdecre-
ació col·lectiu a base d’improvisaci-
onsambelsactors.Ladirectoravare-
unirunplanterd’intèrpretsjovespe-
rò amb cert recorregut teatral, amb
qui ha passat mesos a l’estudi. Isak
Férriz, Alba Florejachs, Alba Pujol,
Neus Bernaus, Òscar Muñoz i Jose
Pérez són el repartiment que actua,
toca i canta en aquesta comèdia, en
cartell fins al 3 de març.

La dramatúrgia està confegida
d’escenes amb grans dosis de quoti-
dianitat i també fragments d’una te-
atralitat de més volada, en els quals
se serveix del vers de Shakespeare.

“Sempre que he pogut, he partit dels
textos originals. És que costa de des-
empallegar-se’n! –confessa–, però
jo volia fer-ne una versió lliure”. Ni
rastre de reis i follets.

Després de dirigir diversos tex-
tos aliens (l’èxit L’any que ve serà
millor, Las chicas del tres y media
Floppies), Vila Godoy “tenia ganes
de fer un salt i provar nous llenguat-
ges”, per això es va llançar a l’escrip-
tura. De tota manera, no pot ni vol
amagar les seves mestres escèni-
ques, les directores Carol López i
Carme Portaceli (a qui fins i tot ha
robat el músic Dani Nel·lo).e

Jose Pérez, Alba Pujol, Isak Férriz i Neus Bernaus són quatre dels
enamorats shakespearians en el bosc de la societat actual. MICHELE LAMARTINA

Mercè Vila Godoy actualitza la comèdia ‘Somni d’una nit d’estiu’

L’espectacle revelació ‘Capas’
aconsegueix sala al Mercat

El Mercat de les Flors presenta
fins diumenge Capas, el premiat
espectacle de la companyia Eia que
no havia fet temporada a Barcelo-
na. Quatre acròbates i un músic
fan d’amfitrions dels espectadors.

L.S.

BARCELONA. Capas es va estrenar al
festival Trapezi de Reus el 2011 i va
acabar recollint els premis Ciutat de
Barcelona i Zirkolika. Però a la com-

panyia Eia li ha costat dos anys
aconseguir una sala gran a la capital
per representar-la. És una d’aque-
lles produccions salvades pels bolos
internacionals. “Hem fet un 80% de
les funcions a fora”, afirmen. Al fi-
nal, però, els aixopluga el Mercat de
les Flors des d’avui fins diumenge.

Els cinc artistes de la companyia
van crear l’espectacle gràcies al mè-
tode de residència més econòmica:
van instal·lar-se durant unes setma-
nes a casa de cadascun dels inte-

La companyia Eia treu el màxim partit dels objectes. CIA EIA

grants. Una solució que havia sorgit
de la necessitat va acabar sent l’es-
sència del muntatge. D’Itàlia a Galí-
cia i a la Rioja. “Així veus com és la
família dels altres, els amics, els
llocs significatius de la seva vida. I
veure d’on véns explica certes acti-
tuds i respostes”, assegura Frances-
ca Lissia. Les capes a les quals es re-
fereix el títol són aquestes diferents
màscares que tothom es posa i es
treu en funció de qui és el seu inter-
locutor i de quina relació hi té. A es-
cena això es tradueix en un element
tan simple i físic com un armari.
“Una cosa tan sòlida, austera i im-
personal, de mica en mica revela les
seves entranyes fins a quedar-se en
l’esquelet, com els personatges, que
es van decapant”, explica Lissia.

Els portés en parella i grup són la
disciplina que comparteixen tots els
artistes d’Eia, però l’acrobàcia i el
moviment –equilibris, salts mor-
tals, piràmides humanes, mà a mà–
també són una constant, com la mú-
sica en directe. Els intèrprets donen
vida a petits esquetxos domèstics,
festius, entranyables, amb elements
senzills. “Tothom s’hi pot sentir
identificat en algun moment”, diu
Frabrizio Giannini. I també ben
acollit: la companyia és la que fa
d’amfitriona. “Trenquem la barrera
amb el públic”, avisa.e


