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    PUBLICITAT Ensenyament 

Convincent versió de ‘Cyrano de Bergerac’ a L’Atlàntida, amb un gran Pere Arquillué

Un Cyrano de nassos
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Pere Arquillué de Cyrano, al centre, amb l’actor vigatà Ramon Vila, a la dreta

Depardieu i de la teatral de 
Josep Maria Flotats, impres-
sionant, en el seu retorn a 
Catalunya ara fa gairebé 30 
anys. Per això una nova rea-
lització representava tot un 
repte que Oriol Broggi i Pere 
Arquillué han superat amb 
escreix.

Un dels grans encerts de 
l’obra és la nova versió de 
Xavier Bru de Sala, que ja 
havia fet la de Josep Maria 
Flotats. El text és ric, plena-
ment adaptat a la idiosincrà-
sia de la llengua catalana, i 
juga a alternar la recitació 
del vers amb moments de 

distensió i a introduir algu-
na referència a personatges 
de l’actualitat. Un text amb 
tots els convencionalismes 
romàntics que sap jugar 
alhora amb la paròdia i amb 
la intensitat lírica. Aquesta 
és una peça de protagonista 
indiscutible, i Pere Arquillué 

‘Cyrano de Bergerac’. 

d’Edmond Rostand. 

Direcció: Oriol Broggi. 

Intèrprets principals: 

Pere Arquillué, Marta 

Betriu i Bernat Quinta-

na. L’Atlàntida. Dissab-

te, 23 de febrer de 2013. 

Vic

Carme Rubio

Precedit pel gran èxit tingut 
a Barcelona, el Cyrano arri-
bava a Vic dins la temporada 
de gira que fa la companyia. 
Poder assistir a un dels grans 
muntatges teatrals del nos-
tre temps és un luxe. Perquè 
el Cyrano és ja un clàssic, 
com ho és un Shakespeare, 
per exemple, i ja sabem que 
els clàssics requereixen que 
cada moment històric se’ls 
faci seus. El Cyrano, aquesta 
peça del segle XIX localitza-
da en el segle XVII, és força 
conegut pels espectadors 
catalans, sobretot després 
de la versió cinematogràfica 
protagonitzada per Gerard 

ha creat una interpretació 
magnífica que sobreposa la 
profunda solitud i dimensió 
humana del personatge a la 
fatxenderia. 

Els nou actors que 
l’acompanyen vesteixen 
perfectament l’escena, mul-
tiplicant-se en els papers 
i aportant tot un munt de 
recursos complementaris: el 
dinamisme, la interpretació 
musical, el cant i també l’ha-
bilitat a l’hora de les lluites 
d’espadatxins. Marta Betriu 
és una Rosaura molt bella, 
però sense destacar; Ramon 
Vila s’ajusta perfectament a 
tots els personatges que ha 
de fer, i Pau Vinyals, el pas-
tisser Ragueneau, es revela 
com una promesa. 

En aquesta obra té un 
gran paper l’escenografia, 
que si bé en la gira no pot 
comptar amb l’efectisme 
de l’edifici de la Biblioteca 
de Catalunya, incorpora 
elements molt actuals al 
vestuari d’època. Caldria 
destacar el paper de la lluna. 
Tots recordem la imatge de 
Flotats agafat o penjat d’una 
mitja lluna, però ara és una 
lluna plena, creixent, amena-
çadora, com si s’hagués ins-
pirat en la visió apocalíptica 
de Melancolia  de Lars von 
Trier.


