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El domini d’una deessa
CRÒNICA Meritxell Calvo arrasa al Goya amb Joel Joan en la inquietant ‘Venus in fur’

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

M
eritxell Calvo va ser l’úl-
tima actriu a presentar-
se al càsting de Venus in 
fur i, com passa en l’obra 

de David Ives, també va ser la que va 
aconseguir el paper de l’enigmàtica 
Vanda. Ella, una gairebé debutant 
de 25 anys, enlluerna encarnant la 
intèrpret que Alex Novak (Joel Joan), 
en la ficció director i adaptador de la 
peça, busca per donar vida a la dona 
ideal que, des de l’òptica dels seus 
desitjos i fantasies, necessita per a la 
seva proposta teatral. 
 El projecte que l’actor i el res-
ponsable del muntatge, Hèctor 
Claramunt, portaven entre mans 
des que fa dos anys es va estrenar 
Broadway, es va il·luminar amb una 
aparició com aquella i el Goya ha po-
gut aixecar gràcies a això i en poc 
més de tres setmanes una de les fites 
de la seva temporada. En l’accelera-
ció del muntatge hi ha tingut a veu-
re la pròxima estrena del film de Ro-
man Polanski sobre l’obra, amb la se-
va dona, Emmanuelle Seigner, de 47 
anys, com a protagonista. 
 La cinta ha rebut elogis per la ten-
sió psicosexual que desprèn, pel seu 
maliciós sentit de l’humor i per la 

tendència del cineasta a abocar les 
seves obsessions, en aquest cas sado-
masoquistes. Totes aquestes qües-
tions estan ben dibuixades, encara 
que aquí hi ha un punt més de vio-
lència, en aquesta àgil posada en es-
cena que compta amb una intèrpret 
més idònia, per la seva edat, en el rol 
de Vanda.
 A l’obra, la noia es presenta a la 

prova amb un atropellament que es-
panta Novak. Però les canyes es tor-
nen llances i el dominador director 
acaba engolit per la metamorfosi 
d’una dona que rebat les seves teo-
ries i li demostra que és ella qui té la 
clau del poder i la seducció. La pug-
na dialèctica al voltant de la guerra 
de sexes acaba fent aflorar inquie-
tants veritats ocultes en un joc me-

tateatral que barreja realitat i ficció. 
Calvo domina la funció amb la seva 
energia i frescor. Desinhibida, apa-
reix com una Venus nua que desar-
ma la falsa seguretat del director, 
que acaba sucumbint a una calcula-
da estratègia. Joan evoluciona fins a 
acabar, amb un mesurat histrionis-
me, brillant en el paper de sotmès a 
la voluntat de la deessa-dona. H

33 Meritxell Calvo, una actriu gairebé debutant, amb Joel Joan, en una escena de ‘Venus in fur’.
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A favor d’una 
instal·lació 
amb Franco
La demanda interposada per la 
Fundació Francisco Franco en 
contra de l’artista Eugenio Meri-
no ha estat desestimada per un 
jutjat madrileny. Segons la fun-
dació, una de les obres de Merino 
atemptava contra l’honor i la me-
mòria del dictador. S’hi mostra-
va el general dins d’una màquina 
de refrescos d’una coneguda mar-
ca. Per la jutge Rocío Nieto, l’obra 
«no excedeix els usos socials» de 
la cultura.
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La Fura porta 
Stockhausen 
a Nova York
La Fura dels Baus va interpretar 
ahir l’òpera contemporània de 
Karlheinz Stockhausen El viatge 
de Michael al Lincoln Center de 
Nova York. És el primer cop que 
una obra del polèmic composi-
tor, que va morir ara fa sis anys, 
torna a la ciutat després que de-
clarés que els atemptats de l’11-
S eren «l’obra d’art més gran que 
s’ha fet mai».


