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DOLENTA

Mai abans, el cavaller enamo-
rat que protagonitza la tràgica
comèdia del Fénix de los Inge-
nios (així és com era conegut
Lope de Vega a la seva època, i
com se l’ha continuat definint
sovint des de llavors) havia
compartit escenari amb tan-
ta joventut. I és que l’espec-
tacle que ara arriba al Lliure
després d’haver esgotat en-
trades al teatre Pavón deMa-
drid les darreres setmanes, no
solament significa la prime-
ra col·laboració entre el teatre
que dirigeix Lluís Pasqual i la
Compañía Nacional de Teatro
Clásico (CNTC), sinó també la
primera trobada escènica en-
tre la branca jove de la CNTC
(creada el 2007) i la nomenys
jove Kompanyia Lliure que
s’ha posat enmarxa aquesta
mateixa temporada. Això sí:
quan es tracta de confiar en
una bona alcavota capaç d’or-
ganitzar cites que resultarien
impossibles sense el seu ajut,
sempre és millor recórrer a la
veterania. I per a això tenim
RosaMaria Sardà, que alter-
narà funcions amb Francesca
Piñón: segur que si Fernan-
do de Rojas hagués conegut
aquestes dues estupendes ac-
trius que se les saben totes,
hauria escrit La Celestina pen-
sant en elles. I ara, si us plau,
que ningúmalinterpreti les
seves intencions: si el cavaller
d’Olmedo diposita en Fabia la
missió d’organitzar-li una tro-
bada amb aquesta Doña Inés
que li ha begut l’enteniment
només veure-la, no és pas amb
les luxurioses intencions que
altres personatges del teatre
del Segle d’Or semblen tenir
al cap quan truquen a la por-
ta d’una alcavota. Don Alonso
està fet d’una altra pasta; és
massa noble per caure en la
mesquinesa carnal.

Monstre, més que monstre!
Us ha agradat, allò del Fé-
nix de los Ingenios? Doncs heu
de saber que, quanMiguel de
Cervantes es referia a Lope de
Vega, ho feia qualificant-lo de
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La lluna i el
cavaller que
somiava amb
la seva pròpia
mort

Dissenyant
l’espai escènic

Elmillor butoh a
l’abast de tothom

L’APUNTADOR

Tampoc per assistir a aquest curs
cal ser cap expert en la matèria,
tot i que ells seran molt benvin-
guts. ‘Introducció al disseny
d’espai i llum per a teatre’
presenta ponències a càrrec de
Xesca Salvà i Carles Borràs ben
útils per a qualsevol persona
interessada en l’escenografia te-
atral. I no tot serà teoria: qui s’hi
apunti tindrà ocasió de participar
en un bon exercici pràctic.
DEL 17 AL 20/3. NAU IVANOW.

50€. MÉS INFORMACIÓ AL CORREU:

formacio@nauivanow.com.

En podeu estar segurs: veure actuar
en directe el granmestre de la dansa
butoh KazuoOhno (elmateix que,
abans demorir als cent quatre
anys, va prestar el seu rostre com a
portada d’un disc d’Antony and the
Johnsons que tenia també quelcom
d’homenatge al seu immens talent)
resultava una experiència del tot
fascinant. Però Kazuo va deixar un
hereu immillorable: el seu propi fill,
Yoshito Ohno. I és ell qui, i abans
d’oferir la pròxima setmana un parell
de representacions imprescindibles
alMercat de les Flors (21 i 22/3),
imparteix ara un taller sobre aquesta
forma de dansa nascuda al Japó
postnuclear i moltmarcada per la
tragèdia que s’acabava de viure.
Al taller s’hi pot apuntar qui vulgui:
les ensenyances de Yoshito no
tenen límits d’edat . TALLER. 18 I
19/3. MERCAT DE LES FLORS. 70€.

INSCRIPCIONS: cuerpotransitorio@

hotmail.com. TEL.: 934 182 283.

monstre de la naturalesa; una
expressió ambigua que pot ser
interpretada comun reconei-
xement al prolífic talent d’a-
quest autor que va escriuremés
demil cinc-centes comèdies,
però també comuna referèn-
cia a l’oberta antipatia que es
vanmanifestar en vida els dos
genis. El cas és que amb una hi-
peractivitat com la seva, no és
estrany que a Lope no li quedés
temps ni per publicar en vida
una obra que amesura que han
passat els segles ha anat des-

tacant cada copmés dins de la
seva immensa producció. Per la
seva qualitat literària, ben cert.
Però també per lamateixa per-
sonalitat d’aquest DonAlonso,
inspirat en una cançó popular
i una vella llegenda que es pas-
sa tota l’obra perseguint l’amor.
I que ho fa tota l’estona amb
una plena consciència tenyi-
da de ressons inconscients que
aquesta persecució li ha de cos-
tar la vida: els somnis i presagis
no deixen lloc al dubte.

De l’èpica al lirisme
Aquest és, segons les seves
pròpies paraules, l’itinerari
que ha seguit Lluís Pasqual
des que va muntar per primer
cop l’obra fa dues dècades al
Festival d’Avinyó, en francès,
i fent servir com a escenogra-
fia un monumental camp de

LOPE DE VEGA, ENMANS DE LLUÍS PASQUAL I DE LES JOVES

FORMACIONS DEL LLIURE I LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO

blat, fins a arribar a l’intimis-
me flamenc d’aquesta propos-
ta (per la música que sona en
molts moments de l’especta-
cle i per la mateixa disposi-
ció de les cadires en l’espai
escènic de Paco Azorín). Fla-
menc i lorquià, cal afegir; la
gran lluna que presideix el
drama de Don Alonso ha por-
tat una bona part de la crítica
a assenyalar la connexió que
existeix entre aquest mun-
tatge i l’univers del poeta de
Granada. I sota la gran lluna,
encara resultarà més evident
que aquest cavaller, un punt
malenconiós, és un romàntic
que s’anticipa al Romanticis-
me; com els romàntics més
exaltats, ell sap ja que l’amor
i la mort fan via plegats, i
que només l’extinció, pot
preservar l’ideal.

YoshitoOhnoa ‘Flower andBird’.

Javier Beltrán interpreta Don Alonso i Mima Riera es posa en la pell de Doña Inés. ROS RIBAS


