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El Quartet Casals 
obre temporada 
amb un colpidor 

Xostakóvitx 

MÚSICA

Ricardo Darín i Érica Rivas 
desmunten el matrimoni

Escenas de la vida conyugal parla 
de com és la relació d’una parella, 
el Juan i la Mariana, després de 
vint anys de matrimoni.  

“Els personatges passen per di-
verses etapes, algunes de més di-
vertides, d’altres no tant”, explica 
Ricardo Darín, que considera l’obra 
de Bergman com “una crítica a la 
institució matrimonial”. L’ac-
tor subratlla també que 
l’obra no és “un extracte 
de la pel·lícula de Berg-
man, com tampoc ho és 
de la minisèrie origi-
nal”. Es tracta d’“una 
versió per a teatre” que, 
amb variacions i retocs 
de la mà d’Aleandro, fan 
l’obra “més pròxima” als 
nostres dies. Encara que algu-

nes de les escenes poden tenir un 
punt tòpic, i consegüentment un 
toc d’humor, per a Darín l’obra 
esta escrita en clau dramàtica. 
“La Norma, que va representar el 
paper de Mariana el 1998, ja ens 
va advertir que ens sorprendria 
la quantitat d’escenes dramàti-
ques que fan riure la gent”, re-
corda Darín. Tanmateix, per a 
l’actor argentí els riures que pro-
voca Escenas de la vida conyugal 
són de complicitat, “allibera-
dors”, perquè el públic s’hi veu 
reflectit.  

Darín no considera que l’obra 
“estimuli el divorci”, però tam-
poc creu que “doni gaires indica-
cions perquè algú es casi, si no ho 
té planejat”. Tot i així, Darín i Ri-
vas consideren que l’obra afecta 
el públic en tant que provoca en 
ells “una catarsi”. Els especta-
dors se senten identificats en al-
gunes escenes o diàlegs de l’obra, 
per la qual cosa acaben observant 
des de fora els seus propis proble-
mes, les seves pròpies vides. En 
aquest sentit, Darín assenyala 
que l’obra no busca “generalit-
zar” les relacions de parella però 
sí que té la voluntat de mostrar 
escenes quotidianes i etapes per 
les quals, probablement, molts 
matrimonis passen.  

Els dos actors, Darín i Rivas, 
veuen l’obra com un espectacle 
en constant moviment. Érica Ri-
vas assegura que els personatges 
“proposen un joc” que després 
“varia segons el públic”. “L’obra 
es completa amb la mirada de 
l’espectador”, perquè, segons 
Darín, l’última reflexió recau en 
el públic, que té la capacitat 
d’aportar un significat o un altre 
segons les experiències viscudes. 
L’energia que embolcalla l’es-
pectacle “depèn de l’audiència” i 
és aquí on, segons Darín, resideix 
la màgia del teatre.  

Èxit rotund a l’Argentina 
Aquesta versió de l’obra de Berg-
man dirigida per Norma Alean-
dro ja ha passat per l’Argentina, 
on va ser un èxit aclaparador: la 
van veure més de 150.000 espec-
tadors. Després de fer parada en 
diverses ciutats de l’Argentina, 
Escenas de la vida conyugal es va 
estrenar al Perú. Ara arriba a 
Barcelona, on es podrà veure 
fins al 18 d’octubre. Serà la pri-
mera parada d’una gira per l’Es-
tat que també passarà Madrid i 
València.e 

Els actors argentins Ricardo Darín i Érica Rivas protagonitzen l’obra Escenas de la vida 
conyugal al Teatre Tívoli de Barcelona fins al 18 d’octubre. COMEDIANET 

Els actors protagonitzen ‘Escenas de la vida conyugal’

TEATRE

Ingmar Bergman es va endinsar 
sense complexos en la vida conju-
gal a Escenes d’un matrimoni 
(1973), una sèrie de televisió que 
també va ser pel·lícula i anys des-
prés es va convertir en obra tea-
tral. Una adaptació d’aquesta úl-
tima, titulada Escenas de la vida 
conyugal, és la que protagonitzen 
els actors argentins Ricardo Darín 
i Érica Rivas, sota la direcció de 
Norma Aleandro. Retrat cru i dra-
matitzat del matrimoni, l’especta-
cle es pot veure al Teatre Tívoli de 
Barcelona fins al 18 d’octubre. A 
través de salts en el temps però 
respectant sempre el fil narratiu, 
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L’obra és una 
adaptació 
d’‘Escenes 
d’un 
matrimoni’ 

Quartet Casals L’AUDITORI 330 DE SETEMBRE  

El Quartet Casals, tot i que 
ja no és formalment for-
mació resident a L’Audi-
tori, continua ocupant 
un lloc destacat en la se-

va programació, obrint i tancant la 
temporada de cambra de l’equipa-
ment amb sengles concerts dedicats 
a Xostakóvitx. La primera entrega va 
evidenciar l’estat esplèndid de for-
ma d’un grup que va traduir les tres 
partitures seleccionades amb una 
intensitat per moments colpidora. 
Tots tres quartets, a més, coincidien 
a presentar conclusions sigil·loses, 
finals d’una extrema concentració, 
si bé com a punt d’arribada de desen-
volupaments previs que el Casals va 
diferenciar amb mestria. 

El Quartet núm. 3 op. 73 era l’obra 
més dilatada i la que presentava un 
arc emocional més ampli, des de 
l’enèrgica arrencada, que el Casals 
va atacar amb decisió, passant pels 
moments d’ironia grotesca, un dels 
trets distintius del compositor rus 
(o ja no en podem dir soviètic?) 
abans que el discurs s’amari d’una 
melangia inaprehensible que no va 
passar desapercebuda al radar del 
grup català. En el Quartet núm. 4 op. 
83 l’estil emfàtic, fins i tot abrusa-
dor, del Casals no va violentar 
l’equilibri de la partitura ni el caràc-
ter dels seus passatges més elegíacs, 
tot i que l’evocació d’aires hebraics 
podria haver estat més perfilada. 
Per la seva banda, el Quartet núm. 7 
op. 108, bon exemple de la creixent 
introspecció que seguiria Xostakó-
vitx en els seus últims anys de vida, 
posa més al descobert els instru-
ments per separat o en duo, un rep-
te que el Casals va superar amb bri-
llantor. Com ja és norma, un públic 
entusiasta va tornar a omplir la Sa-
la Oriol Martorell, i va ser recom-
pensat amb dues propines, una gri-
nyolant polca del mateix Xostakó-
vitx i l’ubic El cant dels ocells.e
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Darín  

al ‘Rar’ 
L’actor Ricardo 

Darín és el protago-
nista del suplement 

‘Rar’ de l’ARA 
d’aquest diu-

menge


