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“Només qui plora ho pot
veure”, diu un dels perso-
natges de La casa de les
aranyes. En un món en
què les boires exteriors del
paisatge coincideixen amb
les interiors (de la desespe-
ració dels personatges), el
do de les llàgrimes permet
ser generós amb l’altre, in-
sinua l’obra del dramaturg
Paco Zarzoso. La peça
imagina el retrat dels habi-
tants de les dues cases que
s’han salvat de desaparèi-
xer sota l’aigua del nou
pantà: la casa de les dàlies i
la de les aranyes. Tot i sal-
var-se, viuen la situació
com un desnonament, si-
milar al que, set anys des-
prés, porta una família a
rehabitar la casa de les ara-
nyes, després que la fessin
fora del seu domicili. La
casa de les aranyes és la
primera coproducció en-
tre l’Institut de Teatre Va-
lencià i el TNC. De mo-
ment, preveu una estada
des de demà fins al 9 de fe-
brer a la Sala Petita del
TNC, i del 14 al 23 de fe-

brer al Teatre Principal de
València.

Al muntatge es barre-
gen les dues parles en una
història que creix per
aquesta mirada àmplia al
mateix univers lingüístic.
Lurdes Barba ha codirigit
el muntatge amb Zarzoso i
celebrava aquest “matri-

moni especial”. Rosa Re-
nom, Francesc Garrido i
Santi Ricart són els actors
de la banda catalana; men-
tre que Verònica Andrés,
Àgueda Llorca i Pep Ri-
cart, ho són de la banda va-
lenciana.

L’autor i director no és
pas desconegut en l’escena

catalana, on s’ha presen-
tat amb la companyia
L’Hongaresa (fundada el
1994 a Sagunt, per Zarzo-
so, Lluïsa Cunillé i l’actriu
Lola López) en diversos es-
pais. Salón primavera, de
Zarzoso i Cunillé es va re-
presentar a la Beckett el
2013, per exemple. Al TNC

ja es va fer una versió ope-
rística del seu llibret
L’eclipsi, dins del Grec
2014. Ara és el primer cop
que es desenvolupa un
text complet.

Mesos abans que se sig-
nés la Declaració de Palma,
en què els governs de Cata-
lunya, el País Valencià i les
Illes Balears signaven la in-
tenció de col·laboració ins-
titucional, el TNC i l’Insti-
tut Valencià de Cultura ja
havien acordat fer la pri-
mera coproducció conjun-
ta. Aquell acord cristal·lit-
za, cinc anys després amb
La casa de les aranyes, de
Paco Zarzoso, una de les
veus més importants de la
dramatúrgia contemporà-
nia valenciana, en parau-
les del director artístic Xa-
vier Albertí. Amb aquesta
primera prova, Abel Guari-
nos, director general de
l’Institut Valencià de Cul-
tura, confia que el que avui
s’ha viscut com una excep-
cionalitat es pugui progra-
mar amb normalitat. De
moment, però, no hi ha cap
producció prevista, ja que
s’espera una nova direcció
del TNC al setembre. ■

La Generalitat Valenciana i el TNC produeixen ‘La casa de les aranyes’, la primera
obra conjunta que amplia àmbit lingüístic a partir del món íntim de Paco Zarzoso

Boires ploraneres
J. Bordes
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Rosa Renom i Francesc Garrido, en un instant de l’obra que s’estrena demà a la Sala Petita ■ MAY ZIRCUS / TNC

Tres actors
catalans i tres
de valencians
comparteixen
una història
de pèrdues

Després d’aproximar-se al
record de Giorgio Strehler
i Luchino Visconti, el di-
rector artístic de l’Akadè-
mia invoca ara Federico
Fellini (1920-1993) amb el
muntatge Maestro Fellini.
Ahir, coincidint amb el
centenari del seu naixe-
ment, Rossy de Palma va
interpretar en italià Fellini
100 acompanyat de Sergio

Rubini. A partir de demà,
arrenca el muntatge que
fusiona instants de films
amb els pensaments del di-
rector de cinema ne-
orealista, ànima dels estu-
dis de Cinecittà. Ho fa amb
dos repartiments. Fins al 2
de febrer amb Serena Ver-
gano (actriu de La dolce vi-
ta) amb un text en caste-
llà. També hi ha prevista
una sessió en català del 5 al
16 de febrer amb Mario
Gas i Mar Ulldemolins.

L’espectacle manté una
estructura similar a la de
Caro Maestro, recordant
Strehler. I és que Guido
Torlonia va ser un ajudant

fidel del fundador del Tea-
tro Piccolo de Milà. Torlo-
nia (ha elaborat la selecció
de textos amb Ludovica
Damiani, sovint a partir
d’entrevistes que Fellini
concedia, molt amic d’opi-
nar de tot) va conèixer
puntualment el cineasta
quan tenia 10 anys, sense
ser conscient que es creu-
ava amb el director de ci-
nema. Tot i així, ha repes-
cat anècdotes que identifi-
quen un personatge com-
promès amb el retrat del
comportament humà de la
societat, que alhora també
situa en un lloc fantasiós,
que s’allunyava del realis-

me social imperant a l’èpo-
ca. Fellini pensava les pel-
lícules conversant dalt del
cotxe amb amics. Donava
llargues passejades amb el

seu amic Giorgio Strehler
(que sempre seria fidel a
les fustes del teatre). Per
Rubini (que va col·laborar
el 1987 a Intervista de Fe-

llini), el cineasta continua
viu, encara l’inspira. Ver-
gana es pregunta què pen-
saria Fellini de la deriva de
la societat actual. ■

L’ànima de Fellini,
a l’Akadèmia

J.B.
BARCELONA

El director Guido
Torlonia i Rossy de
Palma homenatgen
el cineasta italià

Rossy de Palma en la projecció de gràfics d’ahir al migdia, a l’Akadèmia ■ TONI ALBIR / EFE
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