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ESPECTACLES

Les figures fràgils d’«EI zoo de vidre»
Josep M. Pou dirigeix el primer gran èxit teatral de Tennessee Williams

DAVID RUANO

L’elogiat muntatge estrenat al Teatre Goya arriba avui al Teatre Principal de la mà de Focus

Un excel·lent 
repartiment encapçalat 
per Miriam Iscla 
porta avui al Principal 
(21h) El zoo de vidre, 
amb els seus éssers 
fràgils i una mare 
abandonada que busca 
un futur millor pels 
fills en plena Gran 
Depressió.

CARLES GASCÓN

Partint de la traducció que 
va fer Emili Teixidor per a la 
versió de 1992 dirigida per 
Víctor L. Oller al Teatreneu - i 
que manté el títol popular de 
les pel·lícules, tot i que la tra
ducció més literal seria Figúre
les de vidre, tal com va apos
tar Bonaventura Vallespinosa 
el 1957 per traduir The Glass 
Menagerie-, Josep M. Pou ha 
dirigit El zoo de vidre amb fide
litat a l'original de Tennessee 
Williams però amb una origi
nal aportació d’irrealitat a la 
trama realista.

Hi afegeix, també, una petita 
figura d’unicorn de cristall, nou 
personatge que simbolitza 
la fragilitat de la filla Laura 
Wingfield (Meritxell Calvo, 
recent revelació a Venus in 
fur, amb Joel Joan), i amb la 
qual ella ensopega i li trenca

una banya. La Laura, recor
dem-ho, pateix una coixesa 
crònica des de petita. I en 
ella la mare abandonada pel 
marit, Amanda Wingfield (una 
poderosa Miriam Iscla, opre
sora I alhora tendra), projecta 
la seva frustració i per això

està obsessionada en buscar- 
li espòs.

Sòlid repartiment
Dafnis Balduz (el fill Tom 
Wingfield, el narrador de la 
història amb la seva mirada 
a 15 anys enrere, i també un

escriptor frustrat) i Peter Vives 
(Jim O'connor, l’amic de la 
feina) -actor que interpreta 
actualment el pilot que vol 
enamorar Ana a la sèrie Ve/vet 
a Antena3- completen aquest 
sòlid repartiment per al que 
va ser la primera obra mestra

teatral de Williams. També és 
on hi va abocar més elements 
autobiogràfics.

Som en plena Gran Depres
sió al sud dels Estats Units 
de després del crack del 29, i 
la família protagonista intenta 
sobreviure entre aquella espe
rança d’una vida esplendorosa 
i la dura realitat de la davallada 
econòmica i la deriva emocio
nal, en un escenari de difícil 
escapatòria.

De Broadway al cinema
A la pantalla la història ha 
deixat empremta de la mà

— m —

Josep M. Pou 
introdueix elements 

d’irrealitat a la 
trama realista

de Katherine Hepbum (1973) 
o Joanne Woodward (1987). 
però abans va ser un èxit a 
Broadway, amb la memorable 
Laurette Taylor en el seu gran 
paper d’Amanda.

Aquest muntatge de Josep 
M. Pou es va estrenar el 
maig al Teatre Goya Codorniu, 
amb ambientació d'espai de 
Sebastià Brosa, il·luminació 
d'Albert Faura, vestuari de 
Maria Araujo, caracterització 
de Toni Santos i espai sonor 
d'Àlex Polls >

Segona i última funció d’«0rfeo ed 
Euridice» amb els Amics de l’Òpera

C. GASCÓN

Després de l'estrena d’ahir 
divendres en versió concert, 
aquest diumenge (18h) La 
Faràndula acull la segona i 
última funció de l’òpera de 
Cristoph W. Gluck Orfeó ed 
Euridice, dins la temporada 
de l'Associació d'Amics de 
l'Òpera de Sabadell i en com
memoració del tricentenari 
del naixement del compositor 
(1714-1787).

La mezzo-soprano Laura Vila 
(Orfeó) i les sopranos Eugènia 
Montenegro (Euridice) i Rocío 
Martínez (Amor) posen les 
veus d’aquest història mito
lògica de final feliç. El músic 
i poeta Orfeó va a buscar al 
Regne dels Morts a la seva 
difunta esposa, Euridice, però

amb la condició que al camí 
de retorn no la miri ni una sola 
vegada. Sucumbirà, davant 
una Euridice que li reclama 
tendresa, i la tornarà a perdre.

Però el dolor, a punt del suïcidi, 
dura poc i Amor la torna a la 
vida. El titular de l ’OSV, Rubén 
Gimeno, dirigeix Torquestra I el 
cor de l’AAOS ■

Mon Costa estrena el 
monologo «Mon Médée» 
mañana en La Jaima

c. c.

Basada en Medea Mate
rial, de Heine Müller, el 
mónologo de Mon Costa, 
Mon Médée —dirigido por 
Xabyer Cámara- se presenta 
mañana domingo (19h) en 
La Jaima Associació Cultural 
(Jacquard, 46) y se podrá ver 
asimismo el 13 de diciembre 
en la Alliance Française.

Conocido por sus persona- 
lísimos montajes sobre Anto
nio Artaud, el actor sabade- 
llense se pasa al castellano 
en esta historia de una mujer 
que lo abandona todo por el 
hombre que ama, Jasón, trai-

Mon Costa

cionando a su patria, asesi
nando a su propio hermano 
y volviéndose infanticida ■


