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ALTRES ESTRENES

Al límit
GUILLEM CLUA
gclua@elperiodico.com

TRAGÈDIA UNMONÒLEG REVISAT

‘Medeamaterial’mostra 10 anys d’experimentació

Villanueva reinterpreta aquest
clàssic de García Lorca en una
producció de gran bellesa que
combina el treball de dues ac-
trius (Maite Brik i Maria Isasi)
amb el dels titelles. Sensualitat,
poesia i passions trobades con-
formen una peça d’interessant
atractiu.

La Beckett tanca el cicle coreo-
gràfic La memòria dels que ba-
llen amb aquesta producció de la
companyia Raravis. De terrissa,
dirigit per Rosa Muñoz i Andrés
Corchero, és un muntatge que gi-
ra al voltant del moviment sobre
la realitat i arriba a la conclusió
que res del que veiem o sentim
és només blanc o negre.

L’últim muntatge de Diabéticas
Aceleradas ens submergeix en
les entranyes d’un cabaret de
transvestits carregats d’anys que
passa per una severa crisi. Tot
canvia quan Pedro Almodóvar
els visita. Una comèdia desfasada
amb dosis de music-hall i mordaç
teatre musical.

Carles Sanjaime i Oscar Intente
protagonitzen aquesta peça del
dramaturg francès Zéno Bianu
que reflexiona sobre si és possi-
ble ser un bon home en aquest
món sense passar per idiota. An-
tonio Simón dirigeix l’obra a la
sala La Planeta de Girona amb la
intenció d’aconseguir un espec-
tacle «intens i poètic».

El Temporada Alta acull l’estrena
a Catalunya de la particular ver-
sió que Àlex Rigola ha recompost
sobre el clàssic de William Sha-
kespeare Ricard III. L’acció
d’aquest drama històric bèl.lic i
social transcorre en aquest cas
en un bar dels anys 80 on s’aca-
ba de desencadenar una cruel
lluita pel poder.

EL AMOR DE PERLIMPLÍN
CON BELISA EN SU JARDÍN

DE TERRISSA ESTA NOCHE
VIENE PEDRO

L’IDIOTA. DARRERA NIT RICARD III

DIRECCIÓ: Jaume Villanueva.
LOCAL: Espai Brossa. DATES:
Fins al 23 d’octubre.

DIRECCIÓ: R. Muñoz i A.
Corchero. LOCAL: Sala Beckett.
DATES: Fins al 16 d’octubre.

DIRECCIÓ: Diabéticas Acele-
radas. LOCAL:Club Capitol.
DATES: Fins a l’11 de desembre.

DIRECCIÓ: Antonio Simón.
LOCAL: La Planeta (Girona).
DATES: 8 d’octubre.

DIRECCIÓ: Àlex Rigola LOCAL:
Teatre Sant Domènec (Girona).
DATES: 7 d’octubre.

E
l Teatre Fabià Puigserver del
Lliure acull aquest cap de set-
mana una altra proposta de
rellevància internacional d’a-
quelles que acaben omplint el

local fins a la bandera. Medeamaterial es
va estrenar ahir, dijous, i tanca demà,
dissabte: només tres funcions per disfru-
tar d’un monòleg que porta al límit els
dots interpretatius de la protagonista.

Són diversos els noms propis a tenir
en compte. Per començar, Heiner
Müller, deixeble de Bertolt Brecht i molt

donat a l’adaptació de textos ja exis-
tents. La setmana passada parlàvem de
Quartet, basat en Les amistats perilloses.
Doncs bé, el desaparegut autor alemany
també ha versionat Shakespeare a Mà-
quinahamlet i, és clar, Eurípi-
des en aquest Medeamaterial.

El mite de Medea és, pot-
ser, un dels més poderosos
que ens han llegat les tragè-
dies gregues (i si no, que l’hi
preguntin a Núria Espert). El
clàssic narra la venjança de la
dona contra el seu marit,
Jàson: assassina els seus fills
abans d’abandonar-lo. A par-

tir d’aquí, Müller construeix un relat
que va més enllà de l’anècdota i arrela
en el terreny polític, convertint la
tragèdia en una al.legoria nihilista de
l’esfondrament de les ideologies. I no

només això. Medea és capaç
de contenir tantes capes de
significat que es desborden
en qualsevol versió que s’a-
fronti. Hi ha la traïció del ma-
rit, però també la submissió
d ’una dona estrangera ,
l’afany destructor, la concep-
ció de la justícia... i tot plegat
explicat amb el llenguatge
de Müller, un llenguatge gai-

rebé tangible que obliga a assolir altes
cotes de treball físic.

La producció culmina un procés de
deu anys d’experimentació entre el di-
rector Anatoli Vassiliev i l’actriu prota-
gonista, Valérie Dréville.

DIRECTOR I PEDAGOG
Vassiliev (Danilovka, Rússia, 1942) és di-
rector i pedagog, hereu directe de l’esco-
la interpretativa de Stanislavski. El 1988
va fundar l’Escola d’Art Dramàtic del
Teatre de Moscou i va presentar un Sis
personatges en cerca d’autor, de Pirande-
llo, que va triomfar per tot Europa. An-
toine Vitez el va invitar el 1992 a la
Comédie Française, i allà va iniciar la
col.laboració d’una dècada amb Dréville.
Entre els seus espectacles posteriors des-
taquen Amfitrió de Moliere (1994) i Les la-
mentacions de Jeremies (1996).

Dréville es va formar a l’École de
Chaillot i en el seu pas per la Comédie
van ser determinants els seus treballs
amb Claude Régy i el mateix Vassiliev.
Compta amb 30 obres en el seu currícu-
lum i ha treballat amb Lluís Pasqual,
Luc Bondy i Bruno Bayen.

21.00 horesMEDEAMATERIAL LOCAL: Teatre Fabià Puigserver DATES: Fins al 8 d’octubre PREU:20 euros

Müller i
Vassiliev
adapten el
poderós
clàssic
d’Eurípides

ESGOTADA LA TRAGÈDIA ‘MEDEAMATERIAL’ EXIGEIX UN GRAN ESFORÇ FÍSIC I MENTAL DE LA PROTAGONISTA, EN AQUEST CAS VALÉRIE DRÉVILLE.
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