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JOAN-ANTON BENACH

Era tan trist el record que ens va
deixar a Yo Claudio, aquella ses-
sió infausta del Grec 2004 dirigi-
da per José Carlos Plaza, que l’al-
tra nit, tot just aparèixer a l’esce-
nari del Romea, vam saber que re-
trobaríem l’Héctor Alterio de les
bones actuacions, l’actor que sap
identificar-se amb cada personat-
ge amb naturalitat i una seguretat
impecable. És cert que per a qual-
sevol professional experimentat,
el Norman d’En el estanque dora-
do no demana un gran dispendi
de recursos. N’hi ha prou a saber
estar, aixoplugat el personatge so-
ta la llei del mínim esforç. I és ob-
vi: Alterio sap estar molt bé en un
paper com el que ideà Ernest
Thompson, el de l’home que su-
porta la vellesa amb la ironia que
esgrimeixen els savis que n’han
vist de tots colors.

Hi ha d’haver, crec, un punt
d’amarga resignació en aquesta fi-
gura, un accent que la directora
Magüi Mira sembla que hagi vol-
gut remarcar per tal de fer més
viu el contrast de caràcters entre
Norman i la seva dona Etel. De
fet, les amables discrepàncies en-
tre aquestes dues criatures de fic-

ció són la mica de sal i pebre d’un
espectacle que necessitamoderar
l’ensucrada beatitud conjugal
que trameten els protagonistes.

El paper femení ha estat adjudi-
cat a Lola Herrera. Aquesta gran
professional, de llarga trajectòria,
es presenta comuna senyora deci-
dida, enraonadora i animada, que
entra en escena damunt d’unes
botes campestres que la rejove-
neixen pels quatre punts cardi-
nals, oferint la impressió que les
seves defenses han desdejunat ge-
nerosament. Vet-ho aquí.

El duet interpretatiu queda
ben perfilat des de bon comença-
ment: amb l’actitud vitalista i el ra-
onable optimisme, el personatge
que defensa l’admirable Herrera
–l’eficàcia de l’actriu és incorrup-
tible– corregeix les observacions
del marit, invariablement pessi-
mistes, de vegades sarcàstiques i
sovint amb l’ull poruc posat sobre
el propi, últim sospir. No cal dir
que el públic celebra amb rialla-
des constants les intervencions
d’Alterio, carregades d’un humor
que la versió d’Emilio Hernández
ha sabut defensar i, potser, eixam-
plar. Ho dic per com, crec recor-
dar, actuava Henry Fonda, amb
Katharine Hepburn, a la pel·lícu-
la que es va veure als anys 80.

Magüi Mira acredita un bon
ofici en la direcció de la parella
protagonista. Assoleix un bon ni-
vell de Luz Valdenebro, com a fi-
lla, i, en canvi, no pot rescatar de
la mediocritat i pobres recursos
els altres dos actors secundaris.c
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M
ozart i Da Ponte
van compondre
just abans de la Re-
volució Francesa

tres òperes que, mitjançant un to
buf, denunciaven la desigualtat
existent i la deshumanit-
zació que provocava
l’ús i abús dels privile-
gis de l’aristocràcia, su-
bratlla la directora de la
companyia Dei Furbi,
Gemma Beltran. Un ús i
un abús que es manifes-
taven de manera espe-
cialment dolorosa al cos
de les dones, converti-
des en simples instru-
ments, en moneda de
canvi. Les tres òperes
eren Les noces de Fíga-
ro, Don Giovanni i Così
fan tutte, i la companyia
Dei Furbi les ha conver-
tit ara en un sol especta-
cle: la Trilogia MozArt,
que des d’aquest dijous
i fins a l’11 de gener pre-
senten a l’escenari de
La Seca-Espai Brossa,
al costat del Born.
Beltran explica que la trilogia

és un fill natural del seu anterior
espectacle, que va suposar tot un
triomf: la seva versió a cappella
de La flautamàgica deMozart va
obtenir el premi Max de teatre

musical l’any passat. “Quan
l’abordàvem era impossible no
acostar-nos a la trilogia d’òperes
que van compondre Mozart i Da
Ponte”, assenyala. Unes obres
que, diu, barregen de forma fan-
tàstica tragèdia i comèdia mos-
trant l’atzarosa fragilitat de la
condició humana “amb el fil con-

ductor dels abusos de poder i,
sempre, a través de la dona”.
Tres obres que aborden ara en

una amb carnaval i festa, amb tea-
tre i, de nou, música a cappella,
convertit Mozart en el cos i les
veus dels actors Robert Gonzá-

lez, Queralt Albinyana, AnnaHe-
rebia, David Marcè, Albert Mora
i Marc Pujol. I traslladat Da Pon-
te a l’actualitat.Così fan tutte fun-
ciona de pròleg: uns joves des-
preocupats van a una galeria
d’art on s’exhibeix una obra inte-
ractiva, un enorme i elegantmiri-
nyac estampat, fonamental per a

la resta de l’obra. A la ga-
leria, prossegueix Bel-
tran, als joves no els im-
porta jugar a l’intercan-
vi de parelles, però des-
cobriran la fragilitat
dels sentiments.
A partir d’aquest mo-

ment l’obra adquireix
un to surrealista. L’enor-
me mirinyac passa a ser
habitat pels personat-
ges de Don Giovanni.
Per l’impenitent seduc-
tor que fuig després
d’haver intentat forçar
Anna i matat al seu pa-
re, per Elvira i pels
criats Masetto i Zerlina
que, a la seva festa de
promesos, presenten
com a obra de teatre
dins del teatre Les noces
de Fígaro. En ella recor-

den festivament que el dret de
cuixa ja s’ha abolit. Per això, des-
prés d’ells, el granmirinyac s’aca-
barà convertint, conclou la direc-
tora, “en un forat negre, en el
gran infern on desapareixerà
l’aristòcrata Don Giovanni”.c

Dei Furbi reviu a cappella les seves òperes contra els abusos dels privilegiats
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