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La companyia Atresbandes fa
miques la parella. JULIO CASTRO JIMÉNEZ

Ella, ell i un
dimoniet: una

vella coneguda
història

‘Solfatara’
SALA BECKETT (BARCELONA)
17 de maig

JUAN CARLOS OLIVARES

Tot està dit. Per matisar
aquesta afirmació cal-
dria posar-se el vestit
d’antropòleg i explorar
societats que han optat

per models de relació diferents de la
predominant a Occident. Però si no
sortim de les fronteres conegudes,
tot està dit sobre la parella. Per ai-
xò produeix especial satisfacció que
la jove companyia Atresbandes
(Mònica Almirall, Albert Pérez Hi-
dalgo i Miquel Segovia) trobi una
manera nova d’explicar la vella his-
tòria coneguda.

Solfatara és una comèdia. Sense
novetat, encara que poques fan ser-
vir un argumentari extret d’assajos
filosòfics (de Roland Barthes i José
Antonio Marina) per a una peça cos-
tumista. Tampoc és nou sentir la
veu interior en un escenari per es-
prémer l’humor de la paradoxa, pe-
rò no és tan freqüent que l’inconsci-
ent sigui un personatge amb la se-
va pròpia disfressa: una variant
d’íncub que exerceix de Grill-Par-
lant manipulador, roí, infecciós, tra-
ïdor, en bata i calçotets, cobert per
un passamuntanyes. Un paràsit de
l’inconscient, model de vicis, que
empeny els seus desprevinguts hos-
tes a dir i fer tot el que només pot ar-
ruïnar la seva vida.

El públic gaudeix i observa
aquest conscienciós treball de de-
molició amb la mateixa fruïció amb
què segueix un vídeo de trompades.
Schadenfreude, en diuen els ale-
manys. El gust pel mal aliè. Des que
aquest dimoni casolà –definició de
la companyia– aconsegueix trencar
la primera barrera de la correcció,
Solfatara és una imparable allau de
rancor que empeny paraules i deci-
sions equivocades fins a sepultar
una relació d’allò més convencional.
Una corrosió servida al tempo exac-
te perquè mai decaigui el ritme de la
desgràcia. En una hora la parella ha
quedat feta miques.e

Crítica

‘De quan somiava’
SALA ATRIUM (BARCELONA)
17 de maig

SANTI FONDEVILA

Si el teatre es un joc, i el bon
teatre sempre ho és,
aquesta funció, escrita i di-
rigida per Jordi Prat i Coll
i magníficament interpre-

tada per Màrcia Cisteró, Sara Espí-
gul, Berta Giraut i Fiona Rycroft és
un gran joc ple d’energia, d’idees,
d’humor. És un joc gens convenci-
onal en què quatre actrius són la veu
d’una noia a la trentena, d’una ac-
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ARTS ESCÈNIQUES

Calixto Bieito obre
els armaris d’Albéniz

seva passió. Això dóna peu a Bieito a
fer un muntatge ric en simbolismes
i imatges punyents, situant l’acció en
l’Espanya més negra dels anys 50 del
segle passat. Erotisme i repressió re-
ligiosa són els eixos d’una proposta
que té com a primer element d’im-
pacte el decorat de Rebecca Ringst:
quatre pisos ocupats per 28 armaris
on s’amaguen desitjos i pors, on s’en-
drecen anhels i traumes.

Davant nostre desfilen devotes
ancianes de negre rigorós, un sacer-
dot d’actitud sospitosa amb els es-
colans, un home madur amb impul-
sos violentament lúbrics cap a una
jove amb la ment trastocada, un se-
nyoret petulant amb servents ani-
malitzats que es baralla amb nava-
lles en forma de creu, un cor de pre-
soners enarborant la bandera amb
l’aguilot, partícips forçats d’una ce-
lebració social amb la hipocresia de
l’època. Un panorama desolador al
bell mig del qual Pepita lluita sen-
se èxit per contenir el seu foc: les
basques que li provoca la ingesta
d’una hòstia es contraposen al de-
lit amb què beu vi del calze. Quan el
seminarista finalment cedeix als
seus impulsos, la criada Antoñona
obre tots els armaris, en un final tan
catàrtic com alliberador.

Nicola Beller Carbone com a Pepi-
ta va compensar una veu de centre
mat amb una intensitat interpretati-
va esfereïdora, mentre que Gustavo
Peña va ser un Luis de Vargas de gran
solidesa davant una tessitura incò-
moda. Excel·lents també el Vicari de
José Antonio López i el Pedro de
Vargas de Federico Gallar, mentre
que l’Antoñona de Marina Rodríguez
Cusí, tot i les òptimes intencions, va
patir més l’acústica seca de la sala
que afavoria una orquestració ja per
ella mateixa prou densa. José Ramón
Encinar va dirigir amb passió una
Orquestra de la Comunidad de Ma-

drid no sempre prou refinada. Pepi-
ta Jiménez es va estrenar al Liceu el
1896 en italià, tot i que el llibret, sig-
nat pel mecenes d’Albéniz, Francis
Money-Coutts, era en anglès. El
1996 Peralada va escenificar una
versió reorquestrada per Josep So-
ler i traduïda al castellà. Plácido Do-
mingo va gravar la tercera versió
que Albéniz va fer de la seva partitu-
ra, presentada el 1905 a Brussel·les.

Als Teatros del Canal va pujar a
escena la segona versió de l’òpera,
estrenada a Praga (en alemany) el
1896, i aquí cantada en l’anglès ori-
ginal, tot i que l’accent variable dei-
xava clar que al cast no hi havia an-
glòfons. Sigui com sigui, la partitu-
ra és una joia: sumptuosa, lírica,
amb ecos wagnerians (Puccini tam-
poc és lluny) equilibrats per inflexi-
ons hispàniques que fan encara més
exòtic el cant en anglès. ¿La veurem
algun dia al país d’Albéniz?e

Calixto Bieito situa l’acció de Pepita Jiménez en
l’Espanya més negra dels anys 50. JAIME VILLANUEVA

El director presenta a Madrid un colpidor
muntatge de l’òpera ‘Pepita Jiménez’

Un espectacle fresc, divertit i vitamínic
triu a l’atur, d’una dona que escriu el
que li passa pel cap... i pel cor, que
imagina, que recorda.

La dramatúrgia de De quan somi-
ava s’aixeca sobre la fragmentació
d’un discurs interior del personatge
on hi cap gairebé tot, des del silen-
ci al guirigall, des del monòleg a la
cridanera escena de les quatre bes-
sones. Tot plegat es barreja irònica-
ment amb cançons amb lletres me-
lòdiques, com si estiguéssim a Euro-
visió, en un equilibri de bon funam-
bulisme. A la fi, l’amor, la solitud i el
pas del temps són les variables so-
bre les quals circulen un seguit d’es-
cenes que no segueixen una lògica
lineal, sinó més aviat la del somni, la
d’una escriptura mecànica que po-
sa en negre sobre blanc petits mo-
ments, reflexions penjades als nú-

‘Pepita Jiménez’
TEATROS DEL CANAL (MADRID)
19 de maig

XAVIER CESTER

La doble efemèride d’Isaac
Albéniz (el centenari de la
mort, el 2009, i els 150
anys del naixement, el
2010) no va servir de res

perquè les institucions musicals ca-
talanes i, sobretot, la que té una mà-
xima responsabilitat en aquest capí-
tol, el Gran Teatre del Liceu, mos-
tressin un mínim d’interès per una
part destacada del seu catàleg: l’òpe-
ra. El nou muntatge de Pepita Jimé-
nez que presenten els Teatros del Ca-
nal de Madrid certifica allò que els
enregistraments discogràfics i la (li-
mitada) experiència en directe han
evidenciat: les obres escèniques del
compositor de Camprodon conte-
nen abundoses belleses musicals que
només els acomplexats amb el patri-
moni propi poden ignorar.

L’equipament que dirigeix Albert
Boadella ha unit forces amb el Te-
atro Argentino de la Plata (on es va
estrenar la producció l’octubre pas-
sat) en una iniciativa en la qual tam-
bé juga un paper destacat el segell
Tritó, encarregat de l’edició de la
partitura revisada per Borja Mari-
ño. Culminant l’aportació catalana,
Calixto Bieito signa una esplèndi-
da posada en escena.

Erotisme i repressió religiosa
La trama de l’òpera, basada en l’ho-
mònima novel·la de Juan Varela, és
fàcil de resumir: una vídua jove se
sent atreta sense fre per un semina-
rista, el qual, al final, també admet la
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Punyent
El primer
element
d’impacte
és el decorat
de Rebecca
Ringst

vols, breus contes terribles, durant
41 hores sense dormir. És un llen-
guatge que viatja des de la imatge
poètica a les paraules gruixudes, i on
l’exageració és virtut. De quan somi-
ava és un espectacle ben lligat, i les
actrius posen frescor, diversió i vi-
talitat a dojo en un espai mental que
és com la pàgina en blanc d’un bloc
que és va omplint de ratlles.

De quan somiava, monòleg tragi-
còmic a quatre veus eurovisives
d’una actriu soltera aturada, és una
funció presentada en el cicle Atrium
Laboratori de la Sala Atrium que
mereix ser rescatada per algun altre
teatre perquè connecta amb l’es-
pectador i el fa gaudir amb aquestes
quatre feres de la interpretació lliu-
rades a un exercici que es nota que
els agrada.e

Futur
Aquesta obra
de Jordi Prat
mereix ser
rescatada
per algun
altre teatre


