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Anna Karenina ha fascinat 
molts lectors i uns quants  
directors de cinema, Maia 
Plisetskaya, que va fer-ne un 
ballet, i David Carlson, que en 
va composar una òpera. És un 
drama que explica la 
desventurada història amorosa 
de la protagonista en la Rússia 
aristocràtica i conseqüentment 
la lluita d’una dona decidida a 
ser lliure en un món d’enormes 
condicionaments. La història, 
doncs, és deutora d’una època 
i un ordre social molt concret i 
qualsevol intent de reubicar-la 
històricament exigiria, al nostre 
entendre, una gosadia que no 
trobem en la versió d’Ivan 
Padilla. 

La millor virtut de l’original 
rau en la personalitat atrevida, 
valenta i decidida d’Anna 
Karenina i el seu romàntic 
sentiment amorós. Tot i el gran 
nombre de personatges, ella és 
el centre i motor de la història. 
Padilla se centra amb encert en 
el triangle amorós (Karenina, el 
seu marit i el seu amant) però 

esquematitza el relat i estilitza 
la història fins a buidar-la 
d’emoció.  

Sense passió hi pot haver 
Anna Karenina? De fet, 
l’espectacle que es pot veure 
al Versus porta el títol de la 
novel·la de Lev Tolstoi però en 
podria tenir qualsevol altre, i si 
ella es digués Silvana, i els 
homes Josep i David, la 
història que ens volen explicar 
no canviaria. Si ho faria la 
lògica de la funció deslliurada 
del pes històric i més en 

sintonia amb el joc escènic 
que ens proposa, on la paraula 
té poc o cap relleu i es combina 
amb interludis musicals de 
piano i moviments descriptius. 
No negarem un cert interès 
formal de la proposta, però ens 
sembla insuficient quan 
s’intenta penetrar en els 
tortuosos camins de la passió 
amorosa.  
–Santi Fondevila

NOTA AL PEU Ivan Padilla ha 
adaptat Auster i Baricco.

Un director de teatre és molt 
lliure de matisar allò que està 
escrit amb el to que més li 
plagui. Si l’actriu Marta 
Domingo, que debuta amb 
aquest muntatge com a 
responsable de la dramatúrgia i 
la posada en escena, decideix 
que Ròmul, el Gran de Dürrematt 
és una farsa, benvinguda sigui 
la seva elecció sempre que sigui 
coherent de principi a fi. No val 
oblidar-se de la fàcil gresca de 
parlar papissot –com una de 
‘romans’ llegida pels Monty 

Pyhton– quan la cosa es posa 
dramàtica i introspectiva i els 
personatges descobreixen les 
seves veritables intencions i 
sentiments. S’ha de tenir la 
capacitat o la valentia per 
mantenir la força simbòlica de la 

farsa fins i tot en els moments 
en què no sembla la solució 
més adequada. Es podria 
arribar a pensar que és un 
recurs instrumental per tapar 
mancances, pròpies o de la 
companyia. És la sospita que 
s’imposa en un muntatge de 
molt baixos vols i altes 
pretensions metafòriques en el 
qual costa veure en el 
repartiment –amb l’excepció 
d’un esforçat Oriol Guinart com 
a Ròmul– professionals de la 
interpretació que han passat 
per l’Institut del Teatre.  
–Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU Els germànics 
envaïran l’imperi romà?

Anna Karenina

Ròmul, el Gran

��

Versus Teatre. 
Fins al 24 de gener.

��

Teatre Tantarantana. 
Fins al 17 de gener.
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Per Andreu Gomila
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01. 
RHUM
Dues temporades seguides 
amb pròrroga inclosa... A algú li 
cal saber alguna cosa més per 
adonar-se que aquest espectacle 
és dels que es recordaran durant 
molt de temps? � Teatre Lliure: 
Gràcia. De dc. a dg.

02. 
HAMLET
Raimon Molins s’ha posat al nivell 
de tots els actors hamletians 
que ha tingut aquest país en un 
muntatge auster i proper, que 
també repeteix temporada a 
l’Atrium. � Sala Atrium.  
De dimecres a diumenge.

03. 
LO TUYO Y LO MÍO
Joan Maria Segura va parir aquest 
musical de petit format fa prop 
de dos anys i ha funcionat tan bé 
perquè és un ‘jukebox’ especial, 
història d’amor inclosa.  
� Eixample Teatre. De dj. a dg.

04. 
FRACTUS V
A mi m’agrada el Sidi Larbi 
Cherkaoui íntim, el que fa 
espectacles en sala que ens 
apropen un creador que ha sabut 
fer del multiculturalisme una 
potent eina expressiva. 
 � Mercat de les Flors.  
De dijous a diumenge.

05. 
SUNDAY MORNING
Carol López ha escrit una història 
de detectius que és, en el fons, 
una comèdia romàntica amb ressò 
poètic. � La Villarroel.  
De dimarts a diumenge.
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