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FEDERICO GARCIA
Ha costat: han passat gairebé dos anys des que aquest espectacle
va passar fugaçment pel Grec, on va exhaurir entrades i va
provocar entusiasme en tots el que en van gaudir. Però, finalment,
aquí tenim instal·lada al Romea una proposta amb què Pep Tosar
s’apropa a l’obra i –molt especialment– a la personalitat de Lorca,
fent ús d’una barreja de recursos que s’ha convertit en la marca
distintiva de la sèrie d’espectacles –tots magnífics– que ha anat
dedicant al llarg dels anys altres grans creadors. Parlo del Guillem
d’Efak de ‘Tots aquests dois’. O del Blai Bonet de ‘La casa en obres’.
O del Vicent Andrés Estellés de ‘Poseu-me les ulleres’. O del Damià
Huguet d’‘Esquena de ganivet’. Tosar ho té molt clar: encara que
la seva visió de Lorca aglutini a l’escenari uns altres cinc elements
(la guitarra flamenca, el cant, la percussió, el recital i el vídeo
documental que funciona una mica com a eix vertebrador de tot
plegat), aquí, si s’ha de parlar d’un autèntic protagonista, s’ha de
parlar del bailaor. Tosar el tracta com si fos “una projecció física de
l’ànima del poeta”. Com si el moviment, malgrat la seva abstrac-
ció, funcionés en realitat com l’element narratiu que millor sap
apropar-se a l’essència lorquiana. Una essència que Tosar visualitza
mitjançant deu escenes que ens faran anar des de la infància
viscuda a Fuentevaqueros fins a aquell indret de Fuente Grande on
es suposa que va ser assassinat, tot passant per la madrilenya Re-
sidencia de Estudiantes, els gratacels de Manhattan o el Malecón
de l’Havana. DE FEDERICO GARCÍA LORCA. DRAMATÚRGIA: EVELYN
ARÉVALO I PEP TOSAR. DIR.: PEP TOSAR. INT.: MARIOLA MEMBRI-
VES, RYCARDO MORENO, JOSÉ MALDONADO, DAVID DOMÍNGUEZ,
PEP TOSAR. LLOC: TEATRE ROMEA. HOSPITAL, 51. METRO: LICEU
(L3). TEL.: 933 015 504. PREU: 17-24€. HORARI: DE DT. A DV., 20H;
DS., 18 I 21H; DG., 18.30H. • Teatreromea.com

IGNOTS
Doncs aquí teniu l’altra comèdia escrita i dirigida per Ramon
Madaula que vaig esmentar amb motiu de l’estrena de ‘L’electe’. I
que, un cop més, i com ha passat fins ara amb tot el seu teatre, es
mou entre dos únics personatges. En aquest cas, dos companys
de feina que, a cops de seure a la mateixa taula per compartir
menú a l’hora de la pausa per a dinar, s’han acabat fent amics de
veritat. Amics, d’altra banda, d’aquells que comparteixen moltes
experiències en comú, perquè, si fa o no fa, la seva vida ha seguit
camins molt semblants. Ara, fins i tot comparteixen la mateixa
sensació de cansament pel que fa a la seva vida sentimental i les
ganes de ficar-se en territoris existencials ignots. Falta saber si
la seva amistat resistirà el repte. TEXT I DIR.: RAMON MADAULA.
INT.: JOSEP JULIEN, MARC RODRÍGUEZ. LLOC: EL MALDÀ. C/ DEL
PI, 5. METRO: LICEU (L3). TEL.: 931 647 778. DATA: FINS AL 28/5.
HORARI: FINS AL 13/5, DE DC. A DS., 20.30H; RESTA DE DIES, 20H.
DG., 18H. • Elmalda.cat
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Aneu amb compte, ara que
tot just acaba de passar Sant
Jordi i de ben segur que te-
niu un grapat de nous llibres
a punt d’encetar: sovint, quan
comences a llegir un bon re-
lat, el cap se’t comença a om-
plir d’imatges que et poden
acabar semblant més reals
que la realitat mateixa. Teniu
l’exemple del Quixot, sense
anar més lluny. Però també el
de Senta, la protagonista fe-
menina de la primera òpera
deWagner que introdueix
el que serà un dels trets de-
finitoris de l’estil del genial
compositor i dramaturg: el
leitmotiv, el fragment mu-
sical que queda indissoluble-
ment unit a la presència d’un
personatge en concret (o d’un
tema, o fins i tot d’un estat
d’ànim), i que l’acompanya
sempre que fa acte de pre-
sència a l’escenari. El cas és
que, ara, el director Philipp
Stölzl (que, a més a més d’ha-
ver dirigit mítics videoclips
deMadonna oMick Jagger,
va signar també l’adaptació

cinematogràfica de la novel-
la El metge) ens descobreix
que aquesta Senta que pre-
senta amb aspecte adolescent
–i segons ha assenyalat algun
crític, amb un cert aire de
Lolita– és una lectora com-
pulsiva amb dificultats per
separar la fantasia literària
de la feixuga realitat.

Després de la tempesta
ve la redempció
Per si no coneixeu la llegen-
da en la qual Wagner es va
inspirar per crear l’obra –i
que segons sembla li va venir
al cap després d’un terri-
ble viatge en vaixell ple de
tempestes–, Senta és la dona
destinada a trencar la male-
dicció que acompanya l’ho-
landès errant des que aquest
va tenir la gosadia d’invocar
Satan. I amb el dimoni –no

RAMON OLIVER

Senta (Emma Vetter) transforma les fantasies en visions impactants. FOTO: ANTONI BOFILL

Així és el Lorca de Pep Tosar. FOTO: JOSEP AZNAR

em cansaré mai de dir-ho–
no s’hi pot jugar. L’holandès
està ara condemnat a nave-
gar pels oceans comandant
un vaixell del tot fantasma-
gòric. Això sí: cada set anys
té l’oportunitat de desembar-
car i buscar una dona capaç
de redimir-lo (a Wagner, això
de les dones redemptores el
captivava) amb el seu amor.
Doncs aquí teniu l’afortu-

nada: destinada pel pare a
un matrimoni concertat i
ficada a la gran biblioteca fa-
miliar en la qual les fantasi-
es es tornen corpòries. Senta
es transforma així en el focus
d’un espectacle en què tot
passa pel seu cap. I que, per
cert, musicalment parlant di-
rigeix Oksana Lyniv, la pri-
mera dona que agafa la ba-
tuta a casa nostra per dirigir
el rumb de l’holandès.

L’HOLANDÈS ERRANT (DER FLIEGENDE HOLLÄNDER)

DE RICHARD WAGNER. DIR. MUSICAL: OKSANA LYNIV. DIR. D’ESCENA: PHILIPP
STÖLZL. INT.: ALBERT DOHMEN, EMMA VETTER, ATTILA JUN, TIMOTHY RICHARDS.
LLOC: GRAN TEATRE DEL LICEU. LA RAMBLA, 51. METRO: LICEU (L3). TEL.: 934 859
900. DATA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 28/5. PREU: 13-270€. HORARI: 20H; 14/5,

A LES 18H; 28/5, A LES 17H. Entradasdevanguardia.com

Unvaixell fantasma
a la biblioteca!

STÖLZL ENS EXPLICA COM SENTA, EN EL SEU INTENT DE FUGIR DE LES

INHIBICIONS, TRANSFORMA EL SEU AMOR INGENU EN UNA OBSESSIÓ


