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ESPECTACLES

El Teatre del Sol s'obre a Salvador Espriu
Cinc entita ts promouen l’espectacle produït per Fanny Bulló i Ramon Ribalta

*

VICENS SERRA/TEATRE DEL SOI

Sobre l'escenari creat per Ramon Ribalta, participen al muntatge els actors Jaume López, Santi Ricart, Núria Rocamora, Josep Segui, Esperança Vegas i Fanny Bulló

La força de la veu poètica de Salvador Espriu. 
Aquest és el fonam ent ó ’Espriu, el muntatge que 
amb sis actors quatre funcions (aquest cap de 
setmana i el vinent) commemora al Teatre del 
Sol el centenari del literat, L'any Espriu.

JOSEP ACHE

L’efemèride i la dilatada pro
gramació arreu d'hom enatges 
a Espriu no han esta t més que 
un últim  catalitzador per obrir 
el Teatre del Sol a la veu del 
poeta.

Tant Ramon Ribalta, director 
d 'aquest Espriu, com l'actriu 
Fanny Bulló, a qui es deu la tria 
dels poemes i actors, pertan
yen a les generacions que en
tre les dècades dels seixanta 
i e ls setanta van descobrir el 
teatre d'Espriu en les històri
ques estrenes a l'Escola d ’Art

Dramàtic Adrià Gual. dirigides 
per Ricard Salvat.

La Primera Història d ’Esther 
va arribar així al públic, v in t anys 
després que Espriu l'hagués 
escrit. I Ronda de m ort a Sine- 
ra s 'h i va convertir en un sen
sacional èxit de públic, en ple
na escalada de la resistència 
cultural contra el franquisme. 
La direcció i l'escenografia que 
Ramon Ribalta ha creat per 
aquest Espriu al Teatre del Sol 
en reten evidents homenatges: 
El blanc al vestuari, les llums 
m editerrànies i, fins i to t, sorra 
al terra evocant les platges del

Els 25 anys de la 
mort i els cent 
del naixement
La suggestió per Espriu 
és Intensa a Sabadell. 
Abans d'arrlbar a aquest 
Any Espriu. al 2010  s'hi 
van commemorar els 25  
anys de la mort d'Esprlu, 
oblidats o neglitits a 
altres llocs, amb la 
presentació a L'Estruch 
d'Amor Hermètic, 
muntatge de la 
sabadellenca Teresa 
Vilardell protagonitzat 
per Fina Rius, i un intens 
recital creat per Francesc 
Ventura, amb Boixaderes 
entre d’altres actors.

Maresme.
-És com veig Espriu, des que 

el vaig descobrir: blancs i cels 
llum inosos, batent sobre la so
rra de la platja. I l ’aire i l'a igua, 
amb molta força», afirma Ra
mon Ribalta. Allò dels paisat
ges com a estats d ’ànim, que 
diuen els clàssics, anima en 
aquest cas el director del Tea
tre del Sol. I no tan sols servi
ran d 'escenari al que no deixa
rà de ser un recital poètic. Com 
les imatges d ’Espriu referides 
pels actors, inspirarà improvi
sacions a la tenora i el flabiol 
a càrrec de Jordi Figaró, so lis
ta en la Cobla Contemporània, 
que donarà el punt musical al 
repartiment.

Poesia i actors

També persim plegust personal, 
intuïtiu com toca a l'estè tica,

la selecció de poemes efec
tuada per Fanny Bulló se cen
tra en pàgines d'El caminant i 
el mur, les Cançons d'Ariadna, 
Cementiri de Sinera, Llibre de 
Sinera i, en la culm inació final 
del muntatge, fragments de La 
pell de brau. Aniran en les veus 
de Jaume López. Santi Ricart. 
Núria Rocamora. Josep Seguí i 
Esperança Vegas, a més de la 
pròpia Fanny Bulló.

I, animats per l ’Any Espriu, el 
muntatge ve promogut per cinc 
entita ts  sabadellenques: Fun
dació Bosch i Cardellach, Coor
dinadora d'Associacions per la 
Llengua Catalana (CAL), Plata
forma per la Llengua, Òmnium 
i l'Aula d 'extensió universitari. 
A més d ’obrir-los-hi les portes, 
el Teatre del Sol ha convertit 
en creació escènica l'im puls 
d ’aquestes entita ts ■

Tot ple en «El poema 
de Nadal» de Sagarra, 
amb Jordi Boixaderas
L’Espai Foc exhaureix les localitats

J.A.

Res com e ls clàssics per fer 
anar la imaginació i crear. És 
el que ara fa Francesc Ventura, 
dirig int els assajos del muntat
ge sobre El poema de Nadal de 
Josep Maria de Sagarra, amb 
Jordi Boixaderas encapçalant 
el repartiment, que dilluns

(20 ’3 0  h) estrenarà a l'Espai 
FOC (Via Massagué. 5-7). i re
petirà el proper 23.

Les localitzats s 'han esgo
ta t i, a tesos e ls compromisos 
de Jordi Boixaderes. no hi ha 
oportun ita t de programar més 
funcions. Tal vegada pel Nadal 
de l'any vinent. Quedaran ga
nes de repetir.

ESPAI FOC

Moment d’un assaig d’El poema de Nadal, a l’Espai Foc

Abans d'haver propiciat infi
n ita t de “versets» de Nadal a 
recitar pels nens en els àpats 
d ’aquestes festes, a la mane
ra de les antigues dècimes. 
El poema de Nadal té la força 
teatral característica, també, 
en la poesia de Sagarra. Junt 
amb Jordi Boixaderes, for
men el repartiment Francesc 
Asens. Paquita Company. Núria 
Rocamora i Ariadna Ventura. 
Quim Termens hi posarà músi
ca al violí. I. en una estampa 
tan entranyable com les dèci
mes. el muntatge girarà al vol
tan t de les figures del pesse
bre. Fa per l'escenari: L'antic 
obrador dels terrissaires Es
calóla ■


