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Ferran Carvajal i Miquel Garcia Borda encarnen els dos personatges d’‘El beso de la mujer araña’

Ferran Carvajal i Miquel Garcia Borda n’interpreten els dos personatges, aparentment antagònics

Manuel Dueso situa la
carnalitat d’‘El beso de
la mujer araña’ al Romea

Marta Monedero
BARCELONA

C
oneguda
per la ver-
sió cinema-
togràfica

protagonitzada per
William Hurt (osca-
ritzat per aquest
paper) i Raul Julia,
‘El beso de la mujer
araña’ arriba en
format teatral al
Romea, amb direc-
ció de Manel Dueso.

El director d’escena català,
visiblement emocionat, de-
fensava ahir la necessitat de
rescatar un text de l’argentí
Manuel Puig, que el va escriu-
re el 1976, sobre dos presos
aparentment antagònics: un
activista polític i un homose-
xual, “en aquest temps en què
els cardenals anteposen la se-
va consciència a la llei o els
funcionaris es neguen a casar
gais”. Dueso va argüir en con-
tra d’aquests posicionaments
que “el matrimoni és un pa-
trimoni de la humanitat, no
de l’Església”. Dit això, el di-
rector va recordar que va lle-
gir la novel·la als anys setanta,
en aquella època “en què es
vivien situacions molt sem-
blants a l’Argentina, a Xile i a
Espanya”, i des de “llavors vaig
quedar enganxat a la seva te-
ranyina”.

En realitat, la idea de mun-
tar l’obra va sortir de Miquel
Garcia Borda, actor i també
director de cine, amb qui Du-
eso havia treballat a Estiu,
d’Edward Bond. Tots dos van
convèncer el productor ma-
drileny Alain Cornejo perquè
s’embranqués en aquest “pro-
jecte”, que té un equip artístic
català. “Una obra –matisa
Dueso– que fem, lògicament,

des de la nostra perspectiva,
des d’ara”, ja que el que pro-
posa El beso de la mujer araña
“és una història sobre la ne-
cessitat de l’altre”.

Compartir espai
Els dos protagonistes que

han de compartir presidi en-
tenen la vida de forma molt
diferent. Un és un homosexu-
al que “s’agafa a una realitat
romàntica i somiadora” –ex-
plica Miquel Garcia Borda so-
bre el seu paper–, i a qui ofe-
riran l’oportunitat de redimir
la seva condemna si és capaç
d’extreure informació del seu
company de cel·la, prototip
d’un revolucionari llatinoa-

mericà dels anys 70. Aquest
personatge està interpretat
per Ferran Carvajal. L’actor
entén que, “d’entrada, podria
semblar que tinc més facilitat
per fer l’altre paper, perquè el
revolucionari anteposa les
idees als sentiments, tot i que
aquests li acaben aflorant”.

Baixada als inferns
I és que El beso de la mujer

araña, tal com expressa Dueso,
“és una riuada de senti-
ments”, tractats des de “la
carnalitat”, que van ser des-
crits per un autor “que va
baixar als inferns”, que “va
viure al màxim”. En la versió
que es podrà veure al Romea,

“s’han castellanitzat alguns
termes” per “fer-lo més prò-
xim a la nostra realitat”. S’ha
d’afegir que, en relació amb
l’obra original, els referents
evocadors de les pel·lícules
glamuroses que l’homosexual
prenia com a model queden
més velats. Només es fa refe-
rència a La dona pantera, de
Jacques Tourneur. També s’e-
vita el recurs de les veus en off.
“Tenim dos actors a l’escenari
i és més interessant que parlin
ells”, en el decorat ideat per
Estel Cristià i Max Glaenzel.
.........................................................
‘El beso de la mujer araña’
● Teatre Romea
Del 04/05 al 27/05
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‘Fiestas populares’

Escenes d’una festa
Juan Carlos Olivares

‘Fiestas populares’, de Navarro, Duarte, Cunill i Aboal.
Dramatúrgia: I. Duarte. Direcció: J. Navarro. Vestuari:

Nieves Casquete. Música: Vias Aboal. Intèrprets: Juan
Navarro, Gonzalo Cunill, Vias Aboal. Sala MAC, Mercat

de les Flors, 22 d’abril.

La festa és un escenari pluridisciplinari, un espai dramàtic
obert, atractiu per a companyies tan dispars com Comediants
o Teatro de los Sentidos. Ara arriben Juan Navarro, Ignasi Du-
arte, Gonzalo Cunill i Vias Aboal per dir-hi la seva. Festes popu-
lars és una interessant aplicació del llenguatge dramàtic de
Roger Bernat o Rodrigo García a la cultura popular, al ritual
col·lectiu. Una solució lògica perquè la idea de la fragmentació
i el caos que acompanya aquests creadors és un element na-
tural en les celebracions de carrer. Una barreja de litúrgia i
improvisació, de cerimonial col·lectiu i aventura individual.

A partir de les arrels culturals que aporta el gallec Vias Aboal
al muntatge –amb una banda sonora i una màgia ancestral
germana de La Feira das mentiras que va muntar Manu Chao el
1998–, Fiestas populares es pregunta sobre els motius que empe-
nyen els individus a submergir-se en una festa i la sensació de
fracàs i neguit que plana sobre la majoria.

Una qüestió formulada a través de diferents episodis durant
l’espectacle. Cadascun un encert per la intel·ligència amb què
voregen el to poètic de les seves conclusions. El protagonista
d’aquesta part del muntatge és Juan Navarro, excel·lent actor per
la naturalitat amb què combina la lírica –gairebé borgiana– del
seu text amb la proximitat física amb el públic. Brillant entrada
en l’espectacle i intensa escena d’una relació que es destrueix
amb gran violència verbal enmig de la festa.

Els millors moments d’un espectacle que perd intensitat
quan reconstrueix els rituals col·lectius que marquen una festa.
Quan la participació i complicitat del públic es fa imprescin-
dible, el muntatge entra en una tensió que descobreix que
forçat que resulta gairebé sempre ficar els espectadors en la
ficció. La sala-plaça s’agita en un permanent magma de fugida
per tal de no perdre la condició d’espectadors. Només hi ha una
excepció: quan se’ls anima a exercir sense lligams la violència.
Tots els condicionants es perden en el moment que es té un
tomàquet a la mà i es rep l’ordre de llançar-lo contra el ninot
de la funció. Aleshores sí que es desferma una tempesta de
participació.

.............................
Lindsay Kemp al
centenari del Teatre
Bartrina
Oriol Margalef
TARRAGONA

El Teatre Bartrina de Reus
celebra aquest any el
centenari de la fundació amb
un programa que els seus
responsables qualifiquen
d’“extraordinari”. A més
d’estrenar una nova versió de
La torna, dirigida novament 28
anys després per Albert
Boadella (25 de juny), el teatre
reusenc acollirà l’única
funció a Catalunya de l’últim
muntatge de la companyia de
dansa de Lindsay Kemp,
Elisabeth I. El último baile (24 de
maig), amb Kent mateix
interpretant la reina
d’Anglaterra.
Un altra representació que
destaca al programa és
l’estrena d’una coproducció
entre el Grec 2005, la Sala
Muntaner i el Consorci del
Teatre Bartrina. Fi de partida,
de Beckett (amb traducció de
Joan Cavallé), serà dirigida per
Rosa Novell i, entre d’altres,
comptarà al repartiment amb
Jordi Bosch i Fermí Fernàndez.
Altres actes destactats de la
celebració són una taula
rodona sobre el centenari en
la qual prendran part els
directors Lluís Pasqual i
Ricard Salvat (5 de maig) i la
presentació d’un llibre
commemoratiu sobre la
història d’aquesta institució.

.............................
Vilanova promou el
teatre amateur
Bernat Deltell
VILANOVA I LA GELTRÚ

Un total de nou companyies
participaran a partir del mes
de maig en la quarta edició de
la Mostra de Teatre Amateur
que organitza l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú.
L’objectiu és establir un
circuit de suport a l’exhibició,
difusió i promoció de les
produccions i grups de teatre
en l’àmbit no professional,
tant de la capital del Garraf
com de fora. Pel regidor de
Cultura, Joan Ignasi Elena, la
finalitat és garantir “que es
consolidin les companyies i
un espai on aquestes
companyies puguin mostrar
les seves obres al gran públic”.
Els nou grups que
participaran en la Mostra, que
s’allargarà fins al mes de
desembre, actuaran a la sala
del Círcol Catòlic gràcies a un
conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament. El preu de les
entrades serà de tres euros i la
recaptació final es destinarà
íntegrament a les
companyies. A més,
l’Ajuntament assumirà el cost
de la difusió i la promoció per
promoure el coneixement i
reconeixement dels creadors
locals. De cara al futur es
convidaran companyies
d’altres poblacions catalanes
“per assegurar l’activitat del
teatre amateur”.




