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ESPECTACLES

Els actors, dirigits per Carme Portaceli, seran a la Sala Tallers fins el 28 de desembre

Rosa Renom, una ‘Presidenta’ al TNG
L’actriu sabadellenca broda el paper en aquesta tragicomèdia del poder
Verborreica, excessiva, monstruosa... Rosa 
Renom interpreta amb Francesc Orella El Presi
dent, de Thomas Bernhard, a la Sala Tallers del 
Teatre Nacional de Catalunya. Un retrat sense pie
ta t sobre la hipocresia - i  la fragilitat- del poder.

CARLES GASCÓN

Ella domina totalment la pri
mera part. Francesc Orella, la 
segona. Incontenibles, sense 
escoltar ningú, aboquen tant el 
seu aire dictatorial com la seva 
solitud, i per això Bernhard va 
més enllà del tema de dos 
governants tirans que ja veuen 
el seu final tràgic.

Ho apunta la mateixa actriu 
sabadellenca, Rosa Renom,

quan parla d'aquest «enganyar- 
nos a nosaltres mateixos, no 
voler mirar el que ens envolta, 
la nostra solitud i la por a enve
llir..

Renom, que estarà en aquest 
muntatge de Carme Portaceli 
fins el 28 de desembre al INC, 
omple totalment l'escena en 
un quasi monòleg. Quan mira 
el públic es mira al mirall, fa 
ganyotes, exclama, escridassa 
la criada, plora pel seu gos

mort... És tota vísceres, anant 
d'un cantó a l ’altre amb apa
rent desconnexió.

El president i la presidenta 
són un matrimoni que ha patit 
un atemptat i ja albira el seu 
final. El pitjor, apunta Renom, 
és que sospiten que el seu 
propi fill, anarquista, serà el 
botxí.

En la seva intimitat, men
tre esperen l’enterrament del 
coronel que sí que ha mort 
per la bomba, es mostren com 
éssers «prepotents, mons
truosos, però en un món que 
s'acaba [estem a l'Àustria dels 
anys 70], però ells no volen 
cedir ni un dels seus privile
gis», resumeix Rosa Renom.

De seguida deixa clar que

al muntatge «no hi hem posat 
‘morcillas’ ., és a dir, frases 
afegides de l’actualitat. És 
inevitable, diu l ’actriu, pensar

-----------m ----------

«Veuen que el seu 
món s ’acaba però 
no volen cedir cap 

privilegi»

en «els que encara corren», en 
situacions reals i actuals.

Aquesta família que «s’ha 
construït sobre fonaments 
falsos» no està sola. Al repar
timent hi ha també el saba- 
dellenc Josep Julien, Josep

Costa, Daniela Freixas, Sergi 
Misas i Montse Pérez. Obren 
poc la boca: en això Bernhard 
és excessiu també. Els redu
eix al mínim, per reforçar la 
caricatura.

Amb escenografia de Paco 
Azorín i en co-producció amb 
el Temporada Alta i El Canal, 
El President s'està un parell de 
mesos al TNC. Avui dia això ja 
és «una sort», apunta Renom 
en referència a la crisi. «Els 
Ajuntaments s'han quedat 
sense diners, i ara que tenim 
els teatres de Catalunya arre
glats no hi podem anar!», diu. 
Però la cultura és «necessària 
-reivindica-, és llocs de treball 
i ens fa pensar. Però a alguns 
governs no interessa» ■

«Iaia, memòria 
històrica» a L’Alternativa

REDACCIÓ

L’actriu Alba Valldaura porta 
el seu monòleg «Iaia, memòria 
històrica», ja vist a L'Estruch, a 
la petita sala de teatre L’Alter
nativa. al carrer Marià Aguiló.

Aquesta defensa la història 
real d’una dona que als seus 
95 anys ens explica la seva 
vida a través de la seva pròpia

neta es veurà avui a les 22h. i 
demà a les 19h. (8 euros) amb 
la cia. La Valenta. A través de 
la paraula, la música, el gest 
i els objectes, Alba Valldaura 
ens convida a fer un viatge en 
el temps i el record de Merce
des Cajo Ballestín, amb refe
rents històrics de l'Espanya i 
Catalunya del segle XX.

A més, el teatre continua

Contes amb Montse Costa

amb l'oferta per al públic fami
liar. Diumenge al migdia (12h; 
6 euros) hi ha Contes de Nadal 
amb la sabadellenca Montse 
Costa ■ Alba Valldaura, de la cia. La Valenta, és la «Iaia»


