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Teatre

Teatre

La versió de Miguel Narros de 
Yerma aconsegueix un 
impossible: dubtar de la 
intocable vàlua dramàtica de 
Federico García Lorca. Nu, sense 
els vestits protectors d’una bona 
direcció d’escena i de millors 
interpretacions, el text emana un 
preocupant olor de naftalina. 
Potser sempre va estar aquí i no 
vam voler percebre l’olor de 
poesia marcida. I ha hagut de ser 
Narros qui ens excités la 
pituïtària. Només la veu absent 
d’Enrique Morente la calma i 
evoca el Lorca del quejío pur.

El muntatge –un dels últims de 
Narros– posseeix un primer tram 
que sembla deutor del 
preciosisme de Strehler: 
exquisida il·luminació i uns pocs 
elements escenogràfics 
escollits pel seu impacte 
cromàtic i estètic. També les 
interpretacions planen en un to 
naturalista que tapa les 
limitacions que després 
s’exposaran amb insospitada 
violència. Però arriba el tercer 
acte (la romeria) i la precària 
estructura de la suficiència 

s’ensorra. Calla el naturalisme i 
entra el simbolisme mal digerit. 
Un encreuament groller entre 
Nieva i Távora. Les passions es 
deslliguen i les actuacions 
s’extralimiten. Un aquelarre 
d’actors i actrius perduts en els 
seus pitjors defectes.

El més just per a tots ells és 
ometre els seus noms. Però 
Yerma té una protagonista 
absoluta i una actriu que accepta 
aquesta responsabilitat. Narros 
va pensar que Silvia Marsó 
reunia les qualitats necessàries 
per carregar amb el personatge. 

Ella va respondre –i respon 
encara– amb una entrega 
desmesurada, amb l’entrega 
exagerada d’una actriu de 
cinema mut. Histrionisme ranci 
que ni tan sols gastava la Xirgu. I 
així la producció llisca cap a la 
paròdia d’un Lorca de Sèrie B. Un 
conte de terror –però sense el 
seu encant– de Roger Corman, 
amb la Marsó posseïda per 
l’esperit de Ligeia. –Juan Carlos 
Olivares

NOTA AL PEU A veure què fa 
Joan Ollé amb Doña Rosita... 

Ferran Rañé va llegir Les lleis 
fonamentals de l’estupidesa 
humana, un petit assaig del 
professor italià Carlo Maria 
Cipolla farcit d’enginy i d’humor. 
Estúpids s’inspira en aquest 
assaig però amb una forma molt 
teatral que no per ser coneguda 
deixa de funcionar gairebé 
sempre. Ferran Rañé és Lluís, 
l’esborrapissarres de tota la 
vida, i col·laborador i amic del 
professor que ha fet de la 
investigació de l’estupidesa la 
seva vida. Però el professor que 
ha de donar la conferència no 

arriba i Lluís entretén els 
assistents explicant el que ha 
estat la seva feina i altres 
minúcies així com les 
peculiaritats del mestre.

Lluís és un personatge 
entranyable, una mica càndid i 

amable que a les mans de Rañé 
es guanya fàcilment el públic. 
Un bon home que imita, sembla 
ser, el professor, que canta 
boleros, com el professor i que 
acabarà fent la conferència que 
està anunciada. Creiem que la 
xerrameca d’en Lluís durant el 
primer tram de la funció és 
excessiva. Cal netejar aquesta 
part i així Rañé, un gran 
comediant, resultarà més 
divertit, com passa poc després 
quan la  funció se centra en les 
idees de l’assaig, fins al final, 
que resulta humà i emotiu. 
–Santi Fondevila

NOTA AL PEU Ferran Rañé ha 
de mesurar la xerrameca. 

Yerma

Estúpids

Teatre Tívoli. Fins al 2 de març

La Seca. Fins al 2 de març

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!
a

01. 
GEORGE KAPLAN
L’obra de Frédéric Sonntag dirigida 
per Toni Casares va ser un dels 
èxits del passat festival Grec. Una 
peça polítca amb Hitchcock de 
McGuffin i una trama apassionant 
i molt ben executada.  

 Sala Beckett. De dc. a dg.

02. 
TRADUCCIONS
Ferran Utzet i la seva tropa donen 
vida a una meravella teatral que 
s’ha d’anar a veure sense pressa i 
gaudir a poc a poc, per recuperar 
la passió pel teatre ben fet, ben 
dit i ben escrit. 

 Biblioteca de Catalunya.  
De dc. a dv.

03. 
VÀNIA
No ens cansarem de recomanar 
la versió que han fet aquests 
jovencells de l’obra de Txékhov. De 
traca i mocador. Miguel del Arco 
hauria de fer-los una visita! 

 Círcol Maldà. De dc. a dg.

04. 
EL DRAC D’OR
Roland Schimmelpfennig torna a 
casa nostra de la mà de Moisès 
Maicas i un text brillant sobre la 
immigració, que escandalitza i ens 
remou la poca decència que ens 
queda com a éssers humans.  

 Teatre Akadèmia. De dc. a dg.

05. 
T’ESTIMO, ETS PERFECTE... 
JA ET CANVIARÉ
És potser el musical de més èxit 
de l’última dècada, el de Joe 
DiPietro i Jimmy Roberts.  Teatre 
Goya Codoníu. De dt. a dg.
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