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ESPECTACLES________________________________

L’«Arcàdia» de Stoppard, al Ciervo
Núria Torondel dirigeix la que es considera la primera obra mestra de l’anglo-txec

EL CIERVO TEAfRE

Els intèrprets d’«Arcàdia», de Tom Stoppard, que es veurà al Ciervo Teatre en tres caps de setmana

Aquesta nit (22h) 
s ’estrena a El Ciervo 
Teatre Arcàdia, 
de Tom Stoppard, 
dramaturg britànic 
d’origen txec que tira 
de diversos registres 
per capbussar-se en 
el passat de la família 
Coverly. Contra la fama 
de «difícil», la directora 
Núria Torondel defensa 
que el text és «més 
assequible del que 
sembla».

CARLES GASCÓN

Una escenografia minima
lista i uns oportuns recursos 
tècnics aconsegueixen recrear 
una casa senyorial de l'aristo
cràcia anglesa del segle XIX, 
escenari d'aquesta història a 
cavall entre dos segles.

El Ciervo estrena aquesta 
nit (22h) la seva versió d’Arcà- 
dia, la primera obra mestra de 
Tom Stoppard (La Cosía de la 
Utopia, Rock'n'Roll i guionista 
de cèlebres pel·lícules com 
Shakespeare in love, que li va 
donar un Oscar) amb direcció 
de Núria Torondel, que assu
meix així el quart muntatge de

l'entitat del carrer Viladomat.
Una obra sobretot -de text», 

diu, que -em va enganxar de 
seguida». Combinant la comè
dia amb altres registres, li pre
cedeix la fama de complicada, 
sobretot per les referències 
a la Física, les Matemàtiques 
o la Filosofia, però Torondel 
defensa que «no cal entendre 
de tot això: és més assequible 
del que sembla».

La directora elogia molt la
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La directora destaca 
la traducció, que ha 
sabut traslladar els 
jocs de paraules

traducció, que ha sabut adap
tar de l’anglès l'humor brità
nic ple de «jocs de paraules i 
dobles sentits», i conclou que

«ha resultat un muntatge molt 
interessant i crec que al públic 
li agradarà moltíssim».

L’actor Quim Ribalta és 
Bernard Nightangle i Glòria 
Iniesta fa el paper de Hanna 
Jarvis. ambdós al segle XX. 
Quan la trama estira el fil del 
passat, al segle XIX, apareix 
una Thomasina Coverly que 
interpreten Dàmaris Torondel 
i Elisabeth Quero (s'alternen 
finalment en el paper segons

les funcions) i Pol Urpinell com 
a Septimus Hodge.

Un jardí i les seves reformes 
són el pretext per «gratar en la 
història de la familia per la via 
de la literatura*, diu Torondel, 
entre el 1809 i l'actualitat. «És 
tan simple com buscar la seva 
relació amb Lord Byron».

Demà hi ha una altra funció 
(18h) i serà en cartell un total 
de tres caps de setmana, fins 
el 15 de març ■

Torna «El món del Màgic 
d’Oz», un dels grans èxits 
de La Faràndula
Des d’avui i fins el 15 de març

DAVID B./JOVENTUT DE LA FARÀNDULA

L'Espantaocells, l'Home de Llauna í el Lleó Poruc, al musical que dirigeix Quim Carné

C. C.

Convertit en un dels èxits 
més recordats de la Joventut 
de La Faràndula des que es va 
estrenar fa 15 anys, El Món del 
Màgic d'Oz torna aquesta tarda 
i demà (18h) al teatre munici
pal amb el mateix muntatge 
que es va presentar la tempo
rada passada.

Cinc anys abans una nova 
versió del musical va ser la 
que va obrir les portes de l’en
titat al Teatre Poliorama de 
Barcelona, on va triomfar.

I és que té moltes virtuts 
que segueixen atraient al clàs
sic de Lyman Frank Baum un 
públic familiar i heterogeni, com 
recordava ahir a D.S. el propi 
Quim Carné, director i autor del

text: «molt de color, la música, 
molts actors dalt de l'escenari, 
un ball de molt bona qualitat 
amb l'escola Bots, una trama 
fàcil per a tots els públics, la 
part visual...»

Repartiment
En aquest últim muntatge «no 
hi ha cap canvi», precisa Carné, 
respecte el que es va estrenar 
l ’any passat, que aleshores 
incorporava novetats com la 
nova cançó de la Bruixa de 
l'Oest a la banda sonora de 
Joan Bta. Torrella. Ajudat per 
Dolors Castellví, Carné dirigeix 
un elenc format per Alba Grau 
(Dorothy), Miquel Rosselló 
(Home de Llauna). Xavi Clapés 
(Espantaocells), Marc Granado 
(Lleó), Cristina Barbero (Fada) i

Jèssica Martín (Bruixa).
La direcció musical és d’Alba 

Valero i tots interpreten les 
cançons en directe. Un ingre
dient bàsic de l ’espectaculari- 
tat del muntatge són les core

ografies de Montse Argemí, 
de Bots, que reserven alguna 
sorpresa.

Tot apunta que es repertirà 
l ’èxit amb aquest musical del 
clàssic de la literatura infan

til. on una nena transportada 
al món d'Oz mira de tornar a 
casa amb l’ajuda de divertits 
personatges. El Màgic pot fer 
acomplir els seus desitjós i 
donar-los allò que els falta ■


