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‘L’eclipsi’ 
impacta al TNC
CRÒNICA L’òpera de García Demestres sedueix 
amb la seva estructura de tragicomèdia

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

No és habitual assistir 
a una estrena d’òpera 
contemporània amb 
una acollida tan entu-
siasta com la que va te-

nir dimecres L’eclipsi al TNC. Les acla-
macions al final de la funció es van 
prolongar durant diversos minuts. 
El públic havia disfrutat amb aques-
ta esbojarrada però mesurada tra-
gicomèdia musical. La versió lliu-
re que Alberto García Demestres ha 
fet del fantàstic text de Paco Zarzoso 
funciona a la perfecció, i la direcció 
escènica de Xavier Albertí ha donat 

al muntatge equilibri, agilitat i un 
extraordinari dinamisme.
 Potser a partir d’aquest èxit es 
desmuntaran molts dels prejudicis 
que susciten aquesta mena de pro-
postes, malgrat que moltes vegades 
no responen a les expectatives. Al-
bertí i García Demestres ja havien 
coincidit l’estiu passat a Peralada 
amb Wow!, i van tornar a demostrar 
una gran compenetració amb una 
obra més ambiciosa, acompanya-
da d’una detallista escenografia de 

Llorenç Corbella, amb una ben am-
bientada sala de cerimònies i un ce-
mentiri, i un efectista vestuari de 
Montse Amenós.

ELEMENTS BEN ACOBLATS / Amb tots 
aquests elements ben acoblats, la tra-
ma es desenvolupa amb precisió. En 
cap moment, malgrat les parts parla-
des que van a càrrec d’uns implicats 
Mercè Sampietro (mare difunta) i 
Pere Ponce (leninista treballador del 
cementiri) es perd el fil musical nar-
ratiu. L’empresari Ramon (sòlid 
Antoni Comas), propietari d’una mul-
tinacional hotelera, ha organitzat el 
casament de la seva filla Leonor (una 

Maria Hinojosa de gran pre-
sència escènica i bons recursos 
vocals) i Carla (estupenda 
Anna Alàs). Tot s’ha dissenyat 
seguint la carta astral de les 
dues núvies.
 L’enllaç se celebrarà durant 
un eclipsi solar que arribarà 
acompanyat de turbulènci-
es climatològiques i d’altres 
fets que donaran pas a alguns 
hilarants imprevistos i situa-
cions del passat mal resoltes. 
Nenes que juguen amb cala-
veres, monges cabareteres i 
els monstres de cada un sor-
tint a la llum irrompran a l’es-
cenari. 
 El septet dirigit pel mateix 
Demestres es va desenvolu-
par amb solvència. La desapa-
rició del sol fa que emergeixi 

la part més fosca d’una partitura que 
explora els moments més tenebro-
sos dels protagonistes. En la compo-
sició hi ha molt recitatiu, però tam-
bé hi ha àries de gran bellesa, com 
les que interpreten les dues núvies 
o les més delirants d’una brillant 
Isabella Gaudí (Diana). Elisenda Pu-
jals (fotògrafa i exparella de Carla), 
Claudia Schneider (Penèlope i ger-
mana de Leonor) i Josep Ramon-Oli-
ver (pintor) completen un elenc d’al-
tura. H

33 Maria Hinojosa, en la representació.
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Font de teatre
CRÒNICA Toneelgroep deixa un altre enorme espectacle al Lliure

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

R
amon Simó ni va pre-
guntar  e l  nom de 
l’obra. Només va dema-
nar a Ivo van Hove que 

fos l’última, no de repertori com 
l’any passat amb les inoblidables 
Tragèdies romanes. Al director del 
Grec no li va fallar, per descomp-
tat, la seva companyia fetitxe, la 
Toneelgroep d’Amsterdam. Amb 
un material molt més controver-
tit que els tres shakespeares del 
2013, Van Hove i la seva troupe 
han deixat al Grec (avui última re-
presentació al Lliure de Montju-
ïc) una altra obra d’art que trans-
cendeix el mateix teatre.
 Estrenada fa dues setmanes a 
Amsterdam, The fountainhead (El 
manantial) és l’adaptació del best-
seller (1943) d’Ayn Rand, que va 
ser sis anys després un film de 
King Vidor amb Gary Cooper. 
Narra la relació entre dos arqui-
tectes al Nova York dels anys 20: 
un, idealista, solitari i genial; l’al-
tre, ambiciós i bastant menys bri-
llant. Una dona d’esperit pervers 
i desenganyada irromprà en el 
camí de tots dos. Acaba, és clar, 
en mans de l’heroi. La novel·la (i 

l’obra) desplega un cabalós debat 
d’idees entre individu i societat, in-
novació i tradició, la funció i el com-
promís de l’art o la manipulació 
de l’opinió pública. I la maniquea 
Rand juga amb cartes descobertes 
en una apologia de l’egocentrisme i 
d’aquest liberalisme sempre de mo-
da. El 1943 o el 2014.

ACLAPARADOR / Van Hove narra amb 
pols magistral i munta una posada 
en escena aclaparadora, amb gran 
ús del vídeo i de panoràmiques d’ai-
re cinematogràfic com a part bàsica 
de la dramatúrgia. Tot en un estilit-
zat i gran espai com era la terminal 
o plató de Tragèdies romanes, per on es 
movien actors i públic.
 El director belga tot ho fa en gran 
i si aquella obra durava sis hores, 
aquesta se’n va a les quatre. Podia 
haver retallat, però un elenc super-
latiu ho converteix en irrellevant. I 
tanca amb el discurs pamfletari de 
l’heroi a favor de l’individu (libera-
lisme) i contra el col·lectivisme (soci-
alisme). Aquest provocador final fi-
del a Rand es pot veure com un astut 
senyal d’alarma. A Van Hove, un ho-
me llest sens dubte, la moralina de 
l’autora el 1943 igual li serveix per 
referir-se a les ombres del 2014. H

33 Una escena de ‘The fountainhead’, amb Halina Reijn i Hans Kesting, dos intèrprets descomunals.

JAN VERSWEYVELD

LES CRIADES
J Do Wan Im, innovador director 
coreà, presenta el text de Jean 
Genet sobre la relació amor odi 
entre dues criades i la senyora 
per a la qual treballen. El teatre 
físic i un enorme armari  són la 
base d’aquest curiós muntatge. 
Fins al 6 de juliol a la Sala Ovidi 
Montllor del Mercat de les Flors 
(21.30 hores).

MAYTE MARTÍN
J La cantantaora reviu la 
memòria del flamenc amb Por 
los muertos del cante. Amb José 
Luis Montón i Juan Ramón Caro, 
guitarres, i Chico Fargas, 
percussió, rendirà homenatge a 
llegendes del gènere com 
Juanito Valderrama i Manuel 
Torre a l’amfiteatre del Grec 
(22.00 hores).  

PIU PIU 
J Espectacle del programa del 
Minigrec amb un llenguatge 
sensorial dirigit a menors de 3 
anys. Recala a Almeria Teatre 
(17.00 hores) fins al dia 6.
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