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Teatre i dansa

Coordina Andreu Gomila
timeout.cat/barcelona/ca/teatre-dansa

Teatre 
i dansa

ATRIBUEIXEN AL SANGUINARI Goebbels la 
dita segons la qual una mentida explicada mil 
cops es converteix en veritat. És això que ara 
li diuen #fakenews i que omple les xarxes dia 
sí i dia també, amb el rival de torn que sempre 
és acusat de tergiversar i fins i tot inventar-se 
realitats. Per aquí és on ha enfocat l’Otel·lo 
de Shakespeare Oriol Tarrasón, director de 
la companyia Les Antonietes. “Més enllà del 
tema de la violència de gènere i el racisme, el 
que m’ha motivat a l’hora d’adaptar aquesta 
obra és el tema de la manipulació”, ens deixa 
clar, d’entrada, Tarrasón.

Otel·lo és una peça canònica 
que no hem vist gaire a casa 
nostra –fa més de deu anys la va 
portar a escena Carlota Subirós al 
Lliure i en fa vuit la vam veure en 
versió de Thomas Ostermeier– i 
això que és tan actual com els 
naufragis incessants de pasteres 
al Mediterrani o les morts 
de dones a mans de mascles 
enfollits. Tarrasón, així com la 
veurem a La Seca, l’ha reduïda 
als tres personatges principals: 
Iago (Arnau Puig), Otel·lo (Òscar 
Intente) i Desdèmona (Annabel 
Castan). Diu que no ha tocat ni 
una coma, però que fan un salt 
important gràcies a un artefacte 

escènic interessant. Tot passa en un cub 
blanc, amb càmeres que retransmeten en 
directe. Estan a punt de fer una dècada com 
a companyia i tocava mostrar maduresa, 
prendre riscos. “L’escenari és un laboratori on 
de bon principi Iago explica al públic què farà”, 
indica Tarrasón. I posa l’exemple de dos cobais 
enamorats, a un dels quals se li injecta el virus 
de l’odi. Els espectadors veuran què passa.

De Les Antonietes recordem especialment 
les versions d’Oncle Vània i de L’enemic del 
poble. I el seu Otel·lo té molt a veure amb la 

darrera. “Stockmann té el mateix 
problema que Otel·lo”, apunta 
Tarrasón. És a dir, que tots han 
d’enfrontar-se a un poder a 
l’ombra que va escampant merda 
a poc a poc fins que la brutor ho 
empudega tot. En Shakespeare, 
estem parlant de com Iago 
insufla en Otel·lo el virus de la 
gelosia, “el monstre verd”, amb 
l’objectiu d’aconseguir l’atenció 
de Desdèmona. “De fet, la 
gelosia no és el motor de l’obra, 
sinó l’estratègia de Iago”, rebla 
Tarrasón. 

En un moment de la peça, el 
moro de Venècia li demana al 
seu amic per què l’ha empès a 
fer mal a la seva dona i Iago no li 

El poder de la 
mentida

Les Antonietes s’apropen a ‘Otel·lo’ a La Seca amb 
només tres actors i un salt d’escala escenogràfic. 

Per Andreu Gomila

“No 
exculpem 
Otel·lo, 
però sí que 
intentem 
entendre 
per què 
arriba on 
arriba”
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respon, es renta les mans, ara que ha complert 
el seu objectiu. “Iago s’inventa una mentida 
sense necessitat de demostrar-la i insisteix 
fins que l’altre s’ho creu”, afegeix el director. 
“No exculpem Otel·lo pel que fa, però sí que 
intentem entendre per què arriba on arriba”, 
assegura Tarrasón. D’aquí que busqués un 
actor fràgil per al paper, a qui el dubte se’l 
mengés per dins. I no, Intente no anirà amb 
la cara pintada de negre. “No cal, ja que per 
ell mateix sembla Omar Sharif!”, exclama el 
director.

El cap pensant de Les Antonietes té la 
sensació que són els reis de la Segona Divisió, 
que aplicat al teatre barceloní i català vol dir 
els líders de les sales alternatives. Amb Otel·lo 
busquen canviar dinàmiques, tenir una 
segona oportunitat, com la que van gaudir al 
Teatre Lliure amb Somni americà, una gran 
producció entre ells i La Kompanyia, amb onze 
actors en escena. “Amb el teatre no passa com 
amb la literatura de culte, que un llibre pot 
triomfar al cap d’una dècada de publicar-se, ja 
que el teatre es fa i es consumeix en el mateix 
moment”, afirma Tarrasón. Aquell Somni 
americà es va fer, apunta, “fora del moment” i 
creu que ara es veuria amb uns altres ulls. Amb 
Otel·lo tornen a enlairar-se. 

 La Seca. M: Jaume I. Del 30 de maig al 24 de juny. 12-20 €.

TEMPS SALVATGE
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L’obra de Josep Maria 
Miró esclata en aquesta 
gran peça sobre l’odi que 
dirigeix amb gran saviesa 

Xavier Albertí. Un gran 
muntatge.

 TNC. M: Glòries.  

Fins al 17 de juny. 28 €.

EL LLIBERTÍ
�����

Diderot és el protagonista 
d’una comèdia sobre la 
guerra de sexes covada 

amb dosis de donjoanisme 
i rampells de seducció.

 Poliorama. M: Catalunya. 

Fins al 27 de maig. 10-24 €.

LA IMPORTÀNCIA 
DE SER FRANK
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El Wilde de Selvas és una 
incandescent comèdia 
amb un indefinit aire de 
musical pop, amb una 
genial Laura Conejero.

 TNC. M: Glòries.  

Fins al 10 de juny. 23 €.

FAIRFLY
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Pot ser que la peça de Joan 
Yago sigui una comèdia 

amb les cartes marcades 
en les seves directrius 
ideològiques, però el 

discurs de fons fa diana. 
 La Villarroel. M: Urgell.  

Fins al 17 de juny. 20-24 €.

ENS

AGRADA
Grans obres que no 

et pots perdre
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