
‘EN UN LUGAR DE
LA MANCHA...’
L’aliança entre la companyia catalana Gataro i les 
de Quebec Sortie de Secours i Pupulus Mordicus 
planteja a l’Almeria l’agosarat repte d’adaptar el 
‘Quixot’ al teatre en un joc entre ficció i realitat

/	 teatre  /

N
omés pel fet d’atrevir-se a portar al tea-
tre una obra tan monumental, d’aques-
tes dimensions literàries, com la de 
Miguel de Cervantes mereix una ova-
ció. Déu n’hi do pujar a un escenari el 
text baptismal de la novel·la moderna i 
del qual, per exemple, el cine no ha ofert 
cap versió que s’aproximi a la inabas-
table altura de l’original. L’aliança entre 
una companyia catalana (Gataro) i dues 
del Quebec (Théatre Sortie de Secours i 
Pupulus Mordicus) aborda, per tant, un 
repte majúscul a l’Almeria Teatre dins 
del festival Grec.
 Del seu resultat s’ha d’aplaudir, so-
bretot, que Les véritables aventures de 
Don Quichotte de La Mancha respon al 
tarannà del seu il·luminat, embogit, pro-

tagonista. Quatre intèrprets (Víctor Álva-
ro, Savina Figueras, Pierre Robitalille i 
Nicola-Frank Vachon) despatxen en du-
es hores bona part del Quixot partint de la 
seva presència a Barcelona, en una platja 
situada més o menys on està l’estació de 
França. El despleguen en un marc esce-
nogràfic auster, canviant i amb constant 
recerca de recursos imaginatius.

L’ÚLTIMA DERROTA

Va ser allà on es va batre en duel amb 
un cavaller, el batxiller Sansón Carras-
co, disfressat i conxorxat amb la ne-
boda de l’hidalgo, que li farà prometre 
després de la seva derrota que tornarà 
al seu poble i posarà fi a les seves ca-
valleresques aventures. A partir d’aquí, 
s’obre un ambiciós flash back que ens 
porta per episodis molt coneguts (la 
companyia de Sancho Panza, la bata-
lla dels molins, l’amor per Dulcinea...) i 
altres que ho són menys. Es refereixen 
a aquesta segona part de la novel·la de 
Cervantes, de molta menys fama i re-
lleu que la primera.

 Idea, text i direcció del quebequès 
Philippe Soldevila, de pares espa-
nyols, la peça vol anar més enllà de 
l’aposta d’abordar el Quixot al plan-
tejar un joc realitat-ficció. Per a això 
se serveix de la qüestionada novel·la 
apòcrifa d’Avellaneda, escrita com a 
rèplica després de l’èxit de la prime-
ra part. Es tracta d’un terreny més di-
fús on un muntatge sempre ambiciós 
navega per aigües una mica fango-
ses. El mateix Alonso Quijano es de-
dica a desmentir el que se li atribueix 
en aquesta continuació, que va ser an-
terior a la segona part que va portar la 
firma de Cervantes.

M I R A R
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AQUEST MUNTATGE TRILINGÜE 
ABORDA SENSE CAP 

COMPLEX LA MONUMENTAL 
NOVEL·LA DE CERVANTES

STÉPHANE BOURGEOIS

	 A	aquest	joc	de	realitat	i	ficció	s’en·
treguen	a	fons	els	actors,	dos	catalans	
i	dos	quebequesos.	Perquè	s’expressen	
en	francès,	català	o	castellà,	o	actuen	i	
mouen	els	titelles	del	teatre	de	Maese	
Pedro,	un	altre	personatge	de	la	novel·
la.	És	aquí,	amb	l’ús	de	titelles,	quan	el	
muntatge	arriba	als	seus	millors	mo·
ments.	No	falta	tampoc	el	recurs	del	
vídeo	en	aquesta	immersió	en	la	gran	
novel·la	cervantina	que	adquireix	lla·
vors	un	to	més	conferenciant.	Conviu,	
d’una	manera	una	mica	forçada,	amb	la	
cara	més	gruixuda	i	popular	de	la	co·
mèdia,	que	presideix	aquest	acosta·
ment	a	l’enginyós	hidalgo.	—

jcsorribes@elperiodico.com /  José Carlos Sorribes

El+
La valentia 
d’enfrontar-se a un 
personatge colossal, 
l’entrega dels intèrprets 
i el recurs dels titelles.

El-
Un muntatge una mica 
atropellat i aquest joc 
entre ficció i realitat a 
vegades confús.

Les véritables 
aventures de Don 

Quichotte de la 
Mancha

Almeria Teatre
Text i direcció

Philippe Soldevila
Repartiment

Víctor Álvaro, Savina 
Figueras, Pierre 

Robitaille, Nicola-
Frank Vachon

19 euros
Fins al 6 d’agost
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