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Un llarg lament

Bàrbara Raubert Nonell

'Lamento. Sobre la leyenda de Tristán e Isolda'. Direcció: Santiago Sempere. Intèrprets: Santiago Sempere, Toni
Aparisi, Asun Noales, Geles Alonso, Arancha Sagardoy. Música: Capella de Ministers. 31 de juliol. Teatre Grec.

La història de Tristany i Isolda a través de la mirada del creador valencià Santiago Sempere agafa un to
de lament allargat que inunda tota la peça fins a fer-la naufragar en un mar plàcid de músiques antigues
gronxat per la dolça veu de Pilar Esteban.

La posada en escena és neta (quasi de freda modernitat, que contrasta amb l'esperit antic de la música
i de la història que es vol explicar), amb una il·luminació que marca uns espais d'angles tallants, i s'ha
creat un doble escenari, per als moments generals i per als moments de més detall (com si es tractés
d'un zoom). Però aquests canvis de situació i de llum es fan bruscament i l'efecte que busquen és tan
obvi que encara entorpeix el significat mateix que es volia transmetre.

Per altra banda, els ballarins -entre els quals destaquen les dues versions d'Isolda per la seva energia
vital, encara que molt diferents entre elles: Asun Noales i Geles Alonso- demostren tenir els eixos
corporals molt segurs i ben alineats (i sembla que part del seu treball sigui demostrar-ho) i es mouen en
una coreografia de base release en què el ritme és constantment trencat per voler ensenyar figures
estàtiques de certa dificultat en l'equilibri, però de molt poca emoció, significat i resultat plàstic.

La mística de la figura de Santiago Sempere, acompanyada per la música medieval escollida per Carles
Magraner i dins l'escenari del Teatre Grec de Barcelona, bé hauria pogut fer un vespre especial. Però
tot aquest magnetisme queda frenat per una tècnica massa evident, una coreografia repetitiva i sense
sorpreses i una dramatúrgia afectada que no arriba a l'espectador.
El creador valencià Santiago Sempere ha recreat
els amors de Tristany i Isolda
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