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■Amb un repartiment format úni-
cament per homes i un text que in-
vita a la confusió i l'ambigüitat se-
xual, la companyia russa dirigida
pel dramaturg irlandès Declan
Donnellan inaugura aquest vespre
la a edició del Festival Tempora-
da Alta amb una revisió del clàssic
Nit de Reis de William Shakespea-
re, en versió russa amb rètol amb
la traducció escrita al català. 

La confusió de gèneres i el canvi
de sexe és un dels eixos d'una co-
mèdia que parla de la identitat i de
l'amor. Així ho va explicar ahir un
dels actors protagonistes, Andrey
Kusitxev, que recorda que l'espec-
tador veurà sobretot «molt d'amor
i sentiment» en un muntatge on
posar-se a la pell d'una dona ha es-
tat el repte més gran per a tots els
actors que hi participen.

El director irlandès Declan
Donnellan, que ja ha portat al Fes-
tival Temporada Alta tres obres
(Macbeth, Les tres germanes i Me-
sura per mesura) torna a Girona
amb la revisió d'un clàssic de Wi-
lliam Shakespeare, Nit de Reis
(Dvenadtsataia Noch), un muntat-
ge produït per la companyia
Cheek by Jowl al costat del Festival
Internacional de Teatre Txékhov i
que aterra aquest dimecres per
inaugurar la a edició del certa-
men. 

És un text que parla de l'amor i
la identitat, segons va explicar l'ac-
tor Andrey Kusitxev, que va sinte-
titzar en «amor» el que podrà veu-

re l'espectador. 
És una dels actors, tots homes,

que porten a escena aquesta co-
mèdia, on s'aborda la confusió i
l'ambigüitat sexual així com la
identitat de les persones. 

Per aquest motiu, Kusitxev situa
en el «canvi de roba» i en el «canvi
de gènere» el repte més gran a l'ho-
ra d'encarnar un dels personatges
de l'obra. 

Per a l'actor rus, calia apartar-se
de la idea que un canvi de sexe ha

de ser una cosa «ridícula» i que
provoca «riure immediat», ja que
després de l’escena veu que s'havia
d'entendre que no era un canvi de
roba senzillament, sinó un nou
personatge, un ésser humà i que,
per les circumstàncies que viu a
l'obra, pateix. 

Posar-se a la pell d'una dona és
un dels aspectes que més feina ha
portat als actors, segons els prota-
gonistes, que van detallar que una
de les primeres tasques que els va

obligar a fer el director de movi-
ment va ser entendre la «naturale-
sa femenina», és a dir, reflexionar
sobre com seuen les dones, com es
mouen, com caminen, com es po-
sen... 

Amb només un dia, va explicar
Iasulovitx, van resoldre el conflicte
per poder tirar endavant els papers
de l'obra. 

Per als actors, Donnellan és un
gran director que treballa com un
escultor, «traient tot el que sobra

d'una pedra» per deixar-la «més
nítida i més clara per a tothom». 

La companyia porta a Girona un
espectacle sobri, en l’aspecte esce-
nogràfic, que segons van explicar
els actors aquest dimarts, canvia a
la mitja part i per tant, la posada en
escena és molt diferenciada. 

Portar un clàssic de Shakespea-
re a l'escenari és, segons va explicar
el també actor Igor Iasulovitx, un
avantatge perquè considera que és
plenament vigent en la societat ac-
tual. 

L'actor creu que quan es llegeix
l'autor «et sorprèn» perquè tot allò
que descriure «passa a la nostra
vida, al nostre entorn». 

Per això, creu que hi ha molts as-
pectes que connecten i vinculen
l'obra amb la vida al «nostre vol-
tant». 

Una comèdia poc lleugera
Nit de Reis és una comèdia però
«no és tan lleugera, va recordar
l'autor, perquè els conflictes dels
caràcters humans són «extraordi-
naris». 

Kuzitxev l'ha descrit com un
«carreró sense sortida» almenys
amb l'inici de l'obra, que comença
amb  morts. El muntatge es podrà
veure avui a les . i dijous a par-
tir de les .. 

Així, el Festival Temporada Alta
donarà el tret de sortida a una edi-
ció que compta amb  especta-
cles de fora de Catalunya, i en total
 propostes teatrals per als pro-
pers dos mesos. 

Una revisió del clàssic «Nit de Reis» de
Shakespeare obre el Temporada Alta

Una escena de l’obra. 
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■ El Teatre de Salt acollirà avui
(. h) l’estrena de La visita de
la vella dama, escrita per Frierich
Dürrenmat i amb la direcció i dra-
matúrgia de Jordi Palet i Puig. De
la mà dels Farrés Brothers, que ce-

lebren  anys sobre els escenaris,
arriba aquest espectacle d’humor
negre, el primer per a adults de la
companyia, que compta com a
protagonista amb l’actriu Vicky
Peña.

Xavier Capdet, Jordi Farrés, Pep
Farrés i Irene Vidal (la veu en off)
completen un repartiment que
compta amb la col·laboració
d’Adrià Bonjoch a la guitarra i Pep
Coca al contrabaix. 

Vicky Penya és Clara, una mul-
timilionària que torna al seu po-
ble natal disposada a enfrontar-se

al seu passat: quan era jove va
quedar embarassada i el seu ena-
morat en va negar la paternitat. 

Ara, més de quaranta anys des-
prés, té una mà de marbre, una
cama de fusta i molta set de justí-
cia o de venjança. 

Els titelles tenen un paper pro-
tagonista en el muntatge i la com-
panyia s’ha esforçat per aconse-
guir fer conviure en el mateix es-
cenari actors i titelles – d’unes mi-
des semblants a la humana– i que
el públic ho accepti com a con-
venció, tot un repte.

La companyia Farrés Brothers
va ser creada el  per Jordi Fa-
rrés, Pep Farrés i Jordi Palet i pro-
posa un teatre per a tots els pú-

blics, «irònic, gens ensucrat i que
tracta punts de vista inusuals, de
forma original i no moralitzant»,
ha informat Temporada Alta.

Farrés Brothers estrenen «La visita 
de la vella dama» al Teatre de Salt

Posada en escena de l’obra al Teatre de Salt. MARC MARTÍ

Vicky Peña protagonitza
aquesta obra d’humor negre
de Frierich Dürrenmat al
Festival Temporada Alta

Una companyia russa amb un repartiment format únicament per homes interpreta un text que invita a la confusió
i l’ambigüitat sexual Els actors afirmen que es tracta d’una comèdia perfectament vigent per explicar fets del món d’avui


