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L’actor estrena ‘El precio’, una obra poc representada d’Arthur Miller

Echanove va per quart cop
al festival Temporada Alta

TEATRE I CERTAMEN

c

CRISTINA BUESA
GIRONA

El núvol de sucre dissenyat
pel cuiner Ferran Adrià

per il.lustrar el cartell de la progra-
mació del festival Temporada Alta
de Girona es començarà a degustar
aquesta nit. El precio arriba a l’esce-
nari del teatre de Sant Domènec
amb un repartiment encapçalat per
Juan Echanove, que assisteix per
quarta vegada a l’escenari gironí.
Completen el cartell Juan José Ote-
gui, Ana Marzoa i Helio Pedregal.
«Ha estat un desafiament perquè és
una obra plena de problemes», va
admetre el director argentí Jorge
Eines. Les localitats per veure aques-
ta representació s’han esgotat.

«És una obra que sintetitza el
que representa l’enfrontament fa-
miliar: em va sorprendre la seva du-
resa», va afegir Eines. El precio s’es-
trena per primer cop a Girona des-
prés d’un parell de mesos d’assajos i
que els intèrprets hagin aconseguit
una compenetració absoluta. «No
crec que ningú es pugui sentir més
bé que jo en aquesta representació
perquè treballo amb persones a qui
estimo», va confessar Echanove.

q ‘RONALDINHOS’
Ana Marzoa va titllar el muntatge
d’«experiència fantàstica, d’adoles-
cent», mentre que l’experimentat
Juan José Otegui va utilitzar un
símil futbolístic: «No és el mateix
jugar amb Ronaldinho que al costat
d’un tuercebotas, i aquí tots els
meus companys són Ronaldinhos».
I Helio Pedregal va afegir: «l’empatia
en l’equip ha existit des del primer
moment».

El precio és una de les peces més
poc representades d’Arthur Miller
(La mort d’un viatjant, Las brujas de
Salem). «Es tracta d’una obra sense
barreres, amb un pendent del 17%,
que es va desenvolupant in cres-
cendo, sense alts i baixos. El sentit
de l’humor es converteix en càustic

i mostra una crueltat enorme», va
assegurar Echanove.

L’«enorme discussió» entre dos
germans per la venda d’uns mobles
és el desencadenant perquè sorgei-
xin temes que fa 16 anys que no es
tracten, va dir l’actor, en una mena
de resum de l’obra.

Després de l’estrena a Girona, on
també es representarà demà i diu-
menge, el muntatge arribarà a Bar-
celona, on recalarà un mes al Teatre
Romea i després continuarà de gira
espanyola per diversos escenaris fins
que finalment arribi al teatre Mar-
quina de Madrid.< 33 Juan Echanove, ahir, en un moment de l’assaig de l’obra.

JOAN CASTRO

EL PROGRAMA

40 ESPECTACLES
A 4 SALESç

El precio és la millor
manera d’inaugurar

el festival: amb el teatre que
ens agrada», va confessar el
director de l’edició de Tempo-
rada Alta, Salvador Sunyer.
Des d’avui i fins al 8 de de-
sembre, uns 40 espectacles
de música, teatre i dansa
s’aniran succeint en el teatre
de Salt, i a Girona en el de
Sant Domènec, a la sala La
Planeta i a l’Auditori de La
Mercè. A més de les repre-
sentacions teatrals, el festival
acull un cicle de músiques del
món. Artistes iranians, arme-
nis o tunisians són alguns
dels convidats que participen
en l’àmbit musical.


