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■ Una ‘Carmen’ amb versió musical  
i orquestra, a l’Almeria Teatre

Una orquestra de dotze músics pujarà a l’escenari 
de l’Almeria Teatre a partir de demà. Literalment. 
Els músics de l’Orquest:art –dirigits per Xavier 
Torras– tocaran a escena mentre els quatre 
actors-cantants que protagonitzen Carmen!, la 
versió en teatre musical de l’òpera de Bizet, 
actuen a platea. Víctor Álvaro dirigeix l’obra, que 
se situa en un polígon industrial i converteix Don 
José en policia i Escamillo en un esportista de 
moda dels X-Games en comptes de torero.

estrenesteatrals

Helena Tornero firma l’adaptació teatral del Llibre 
del gentil i els tres savis, la novel·la teològica 
escrita al segle XIII per Ramon Llull. Sots l’ombta 
d’un bell arbre –en cartell al Teatre Tantarantana 
fins l’11 de maig– és una coproducció trilingüe 
catalana, gallega i portuguesa que planteja qui 
serien avui aquells tres savis –un jueu, un 
musulmà i un cristià– que discutien sobre el Déu 
veritable. L’obra barreja el diàleg interreligiós i 
planteja la dificultat comunicativa dels humans.

■ El ‘Llibre del gentil i els tres savis’ de 
Ramon Llull puja al Tantarantana  

Un dels grans èxits de la temporada passada, Els 
feréstecs de Carlo Goldoni, que va guanyar cinc 
premis Butaca, torna al Teatre Lliure de Montjuïc 
del 7 de maig a l’1 de juny. L’obra, dirigida per Lluís 
Pasqual, recuperarà la seva versió mòbil: el públic 
se situarà sobre una platea giratòria i 
l’escenografia seran les mateixes parets del 
teatre. Així és com es va concebre l’obra 
originalment, però problemes tècnics van obligar 
a canviar la disposició del públic. 

■ ‘Els feréstecs’ tornaran  
a donar voltes al Teatre Lliure

ALMERIA TEATRE
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Una nit romàntica amb Pablo Heras-Casado 
ca de Freiburg, i un director, Pablo 
Heras-Casado, que no eren allà per 
ser mers acompanyants. I tercera 
anomalia, almenys encara a casa 
nostra, escoltar un dels grans noms 
del Romanticisme, Schumann, amb 
instruments originals. 

Tots els protagonistes tenen en 
comú una versatilitat sense barre-
res estilístiques o cronològiques, 
començant pel director granadí, 
protagonista d’una progressió tan 
espectacular com merescuda. Amb 
un gest nítid i fluid, va extreure to-
ta l’essència romàntica dels con-
certs de Schumann, el seu lirisme 
desbordant i els seus sobtats canvis 
d’humor. A favor seu tenia la sono-
ritat mal·leable i la capacitat d’es-
colta dels músics de Freiburg. He-
ras-Casado va trobar accents i tex-

tures reveladores sense perdre mai 
la cohesió entre orquestra i solistes. 
Els resultats van ser fascinants amb 
el piano eloqüent d’Alexander Mel-
nikov –si no anem errats, un Érard 
de 1837 (el programa no en deia ni 
ase ni bèstia)–, mentre que Isabe-
lle Faust va fer la millor defensa 
possible d’una peça àrida com el 
Concert per a violí, i el violoncel·lis-
ta Jean-Guihen Queyras va trobar la 
màxima complicitat del director en 
una entotsolada versió.  

Darrera anomalia, la presència 
de l’Orfeó Català, del tot justifica-
da en el preciós Nachtlied de Schu-
mann, més forçada en els dos Zige-
unerlieder de Brahms que van allar-
gar la vetllada sense gaire guany a 
canvi. Una vetllada, tanmateix, a ar-
xivar per Heras-Casado.e
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‘La Dama de les Camèlies’ es ven 
al millor postor a La Seca

 
Hermann Bonnín rescata un clàs-
sic poc representat en el teatre ca-
talà. Nausicaa Bonnín interpreta 
La Dama de les Camèlies al costat 
d’onze actors com Montse Guallar, 
Albert Prat i Joan Anguera. 

més clares de l’obra amb l’actuali-
tat. La Dama de les Camèlies de 
Bonnín és una heroïna que assu-
meix el seu destí, malgrat que no si-
gui del tot innocent. “La Margueri-
te és ambivalent, cruel i tendra”, ex-
plica Bonnín. Conjuga vici i virtut.  

Una nombrosa ‘superproducció’ 
La Dama de les Camèlies es va estre-
nar en català el 1911 al Teatre Prin-
cipal amb Margarida Xirgu de pro-
tagonista i el 1929 es va poder veu-
re al Romea, amb una altra actriu 
mítica, Maria Vila. Un segle després, 
el director ha proposat el paper a 
l’actriu Nausicaa Bonnín, la seva fi-
lla, amb qui feia anys que no com-
partia escena, que interpreta una 
protagonista sofisticada i glamuro-

sa. El vestuari, d’estètica moderna 
i atemporal, juntament amb la il·lu-
minació, són els únics elements de-
coratius de la posada en escena. 
Unes projeccions il·lustren el pas 
del temps, el cicle de la vida, que són 
també les etapes de l’amor i la mort.  

L’escenari, però, no quedarà buit: 
el gran atractiu de l’espectacle són 
els onze actors del repartiment, en 
la producció pròpia més gran que 
impulsa La Seca. Montse Guallar, 
Joan Anguera, Albert Prat, Òscar 
Intente, Pep Jové i Joan Sureda, en-
tre d’altres, són a l’equip. No hi ha 
secundaris que “ho estovin tot”, 
afirma el director. És una versió as-
pra i crua. La Dama de les Camèli-
es apareixerà durant un mes, cada 
dit a partir de demà, a La Seca.e

LAURA SERRA 
BARCELONA. Vint-i-cinc dies al mes 
la Dama de les Camèlies apareixia 
a la llotja de l’òpera amb un ram de 
camèlies blanques. Era una prosti-
tuta sensual i melancòlica, que co-
neixia els secrets d’alcova dels grans 
potestats del París de mitjans del se-
gle XIX. Alexandre Dumas fill va ser 
un d’ells, i va immortalitzar la histò-
ria de la veritable cortesana 
Alphonsine Plessis (1824-1847), àli-
es Marie Duplessis, a La Dama de les 
Camèlies (1848), que ell va batejar 
a la novel·la com a Marguerite Gau-
tier. L’adaptació que després va fer 
per al teatre va tenir una gran acolli-
da i va donar peu a la cèlebre òpera 
La Traviata de Verdi (1853).  

Al marge d’aquest passat i 
aquests galons, el director de La Se-
ca Espai Brossa, Hermann Bonnín, 
ha agafat ara la “tragèdia clàssica” 
de la cortesana i l’ha portat a La Se-
ca com “un cant en defensa de la lli-
bertat de la dona i del seu cos, i un 
cant a l’amor”. Això no significa, pe-
rò, que Bonnín faci una exaltació ro-
màntica. “L’adaptació teatral sua-
vitzava molt el to de la novel·la, i en-
cara era més melodramàtica La 
Traviata”, critica el director. La no-
va adaptació “seca i dura” que n’ha 
fet Sabine Dufrenoy beu directa-
ment de la novel·la i accentua el pes 
polític del text, cosa que li dóna 
atemporalitat. “La novel·la tenia un 
fort contingut de denúncia des de la 
perspectiva del feminisme i contra 
el món del diner”, el gran valor en al-
ça de l’època i una de les connexions 

Nausicaa Bonnín interpreta Marguerite Gautier, la prostituta que va 
sortir de la ploma d’Alexandre Dumas fill el 1948. LA SECA ESPAI BROSSA

Hermann Bonnín dirigeix una versió atemporal del clàssic francès
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XAVIER CESTER 

Diverses anomalies amb 
resultats apassionants 
van coincidir en la nova 
cita de Palau 100. No és 
gaire habitual trobar en 

un sol programa tres concerts d’un 
mateix compositor i encara menys 
dedicats a instruments diferents. A 
més, sense desmerèixer els esplèn-
dids solistes, el focus d’atenció re-
queia sobre una orquestra, la Barro-
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