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«Molière la balla» humor, música
barroca i dansa a Temporada Alta 

El festival Temporada Alta pre-
sentarà el divendres, 5 de desem-
bre l'estrena de Molière la balla. Fer-
ran Utzet, director de Translations,
obra que també es va poder veure
a Temporada Alta, dirigeix aques-
ta producció de LaRita Produc-
cions que reviu els fragments més
hilarants de les millors comèdies de
Molière i rescata algunes de les
avui poc conegudes coreografies
que les acompanyaven.

Humor i música barroca, teatre
i dansa, paraula i moviment: vet
aquí la Comèdia-Ballet, el còctel
que va idear el genial dramaturg i
actor, el rei de la comèdia, sempre
preocupat per innovar, divertir i
atreure el públic al teatre. 

Jordi Coromina dóna vida a
Molière i Ludovica Mosca interpreta
la seva dona i actriu, Armande.
Amb text i traduccions de Jaume
Boix, l'obra està concebuda com un
entreteniment i, explica Jordi Co-
romina, «és també un petit home-
natge al teatre i a la seva gent, que

en viu i en malviu, a la comèdia i al
seu gran mestre, Molière, que va
morir en escena mentre feia riure
el públic però que continua ben viu
i ballant-la quatre segles després,
perquè els clàssics no es moren».

Ferran Utzet, que acaba d'obte-
nir amb Translations quatre no-

minacions als premis Butaca d'en-
guany –entre ells Millor Direcció i
Millor Muntatge– afegeix que Mo-
lière la balla «és un viatge modest
però delicat, culte però també des-
mitificador i desenfadat a un segle
XVII que descobrim molt més prò-
xim, actual i present del que podria
semblar».  Ludovica Mosca, pres-
tigiosa especialista en dansa bar-
roca interpreta, entre els diversos
fragments còmics, algunes de les
danses concebudes pel coreògraf
Pierre Beauchamp, que amb Mo-
lière i el compositor Jean-Baptiste
Lully van idear la Comedia-Ballet,
gènere precursor del teatre musical.

La deliciosa música original és
interpretada en directe per Esteban
Mazer, clavicèmbal; Lixsania  Fer-
nández, viola de gamba, i Pavel
Amílcar, violí, components de Le
Tendre Amour, ensemble de mú-
sica del XVII i el XVIII  que ha gua-
nyat nombroses distincions i pre-
mis a festivals internacionals amb
les seves interpretacions acostades
a la sensibilitat dels nostres dies.
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Jordi Coromina en un moment de
l’obra que s'estrenarà el divendres,
5 de desembre.

DIARI DE GIRONA

Ara fa 17 anys, Romeo Caste-
llucci va sorprendre els teatres
d'arreu d'Europa amb una versió
única de l'obra Juli Cèsar de Sha-
kespeare. Aquest cop, el director ha
trencat altra vegada totes les con-
vencions i els límits entre les dis-
ciplines a través de les noves tec-
nologies i del seu llenguatge ico-
noclasta en un espectacle que va
reunir un centenar de persones
dissabte al vespre a l'església de
Sant Domènec de Girona. La fun-
ció –en italià i en subtítols en ca-
talà– s'incloïa dins la Setmana de
Creació Contemporània del Fes-
tival Temporada Alta.

L’obra repassa el monòleg de
Marc Antoni després de la mort de
Cèsar. Una performancepolèmica
i transgressora que reflexiona so-
bre conceptes ben actuals com la
traïció, el silenci, la lluita del poder
o l'ús de les paraules. A més, el di-
rector posa especial atenció en el
cos i, sobretot, els òrgans per a la
vocalització. Seguint amb la seva
línia masoquista, cruel o gore,el di-
rector aporta un toc més a l'obra
mitjançant la imatge de l'interior

del cos humà. I és que la primera
part del muntatge teatral mostra
un dels actors que s'introdueix
una videocàmera d'endoscòpia
des del seu nas fins a la glotis. Tot
això es pot veure en una pantalla
circular, visualitzant el viatge invers
a la projecció de la veu que conti-
nua fins a les cordes vocals.

Posteriorment, els espectadors
es van trobar amb un Marc Anto-
ni que ha patit una laringotomia.

De nou, la veu és el centre d'aten-
ció i tensió. «És sorprenent i im-
pactant, m'ha agradat molt la po-
sada en escena sobretot quan s'ar-
rossega el cadàver de Cèsar enmig
del públic», va explicar una de les
espectadores, la Glòria. I és que l'o-
bra no és l'únic element trencador
del muntatge, ja que s'interpreta
enmig d'una església i amb el pú-
blic dempeus o assegut a terra, a
tocar dels actors.
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Castellucci impacta
amb la revisió de «Juli
Cèsar» de Shakespeare

Un centenar de persones es reuneixen a l’església Sant Domènec
de Girona per veure l’obra transgressora del director de teatre italià


L’obra de Romeo Castelluci es va poder veure al Temporada Alta. 

ACN

L'historiador i l'arqueòloga que
fa uns mesos van revelar que ha-
vien localitzat el lloc on s'alçava la
fonda on es va armar cavaller Don
Quixot de la Manxa han trobat ara
nous documents històrics que ava-
len la història del Quixot i en les
persones reals en què es va basar
Cervantes. Fa mig any l'arxiver i his-
toriador Francisco Javier Escude-
ro i l'arqueòloga Isabel Sánchez
Duque van revelar que un jaciment
medieval que va estar obert durant
més de dos segles al costat de l'ac-
tual ermita de Manjavacas, a Mota
del Cuervo (Conca), podia ser la
fonda on es va armar cavaller Alon-
so Quijano. Ara han avançat els
seus nous descobriments històrics
i asseguren que la trama del Qui-
xot va tenir protagonistes reals,
coetanis de Miguel de Cervantes i
veïns dels municipis manxecs del
Toboso i Miguel Esteban.

Pedro de Villaseñor, que era
amic de Cervantes com ell reco-
neixia a Los trabajos de Persiles y Si-
gismunda, i Francisco de Acuña, un
altre hidalgomanxec, van intentar
matar-se a cops de llança en el camí
del Toboso a Miguel Esteban el
1581, segons textos de l'Arxiu his-
tòric Nacional i altres d'ordres mi-
litars. Diàriament, Villaseñor i Acu-
ña anaven vestits com cavallers
medievals, amb cascos, cotes,
muntants i dagues, i Escudero i
Sánchez Duque consideren que
Miguel de Cervantes va poder co-
nèixer aquests fets –ja que els Vi-
llaseñor eren els seus amics– i va
parodiar amb la seva novel·la una
història i personatge reals. «Trobem
que els Acuña van intentar matar
els Villaseñor vestits de cavallers,
amb tot els aparells medieval, i ens
vam adonar que la història de Don

Quixot no és inventada, és real: és
el que feien els enemics dels Villa-
señor contra ells. Increïble però
cert, està documentat», afirma
amb èmfasi Escudero.

«Ridiculitzar» els enemics
Abans d'aquesta data està docu-
mentat el 1573 l'intent d'assassinat
d'un altre Villaseñor, Diego, a El To-
boso i aquí apareix un tercer per-
sonatge, Rodrigo Quijada, que va
ser processat aquell any i la vida del
qual va ser, si més no, polèmica. Al
seu cognom, Quijada, va poder
afegir Cervantes un sufix pejoratiu
que va derivar en Quixot. Escude-
ro explica que El Quixot és «una pa-
ròdia, una burla» i tenint en comp-
te que no s'escriuen novel·les per
burlar-se dels amics, Cervantes
l’hauria gestat per «ridiculitzar»
els que eren no ja els seus en-
emics, sinó els enemics dels Villa-
señor. «Encara estem en la fase pre-
liminar i pot aparèixer molta més
informació, però el que sembla
evident és que el Quixot està de-
dicat a burlar-se d'aquests enemics
dels Villaseñor que, possiblement,
també siguin enemics de Cervan-
tes o als quals Cervantes conside-
rava enemics», afegeix.

Escudero i Sánchez Duque fa
temps que investiguen sobre la
ruta que va inspirar Miguel de
Cervantes per escriure el Quixot i
treballen en la col·lecció anome-
nada Tierra del Quijote, en el cin-
què número del qual es van pu-
blicar aquestes investigacions. 
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Avalen amb textos
històrics l’argument
del Quixot i en qui es
va basar Cervantes

Una arqueòloga i un historiador asseguren
que els protagonistes van ser persones reals 


Documents històrics en els quals es basen els investigadors. 
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L’obra estaria basada en dos
veïns de Cervantes que
vestien i s’enfrontaven entre
ells com cavallers medievals


