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A la Toscana
Teatre de Salt
Divendres 5 d’octubre, 21h., 22  €
Dissabte 6 d’octubre, 21h., 22€.

DdeG
El director i autor Sergi Belbel
mostra a la seva última creació, A
la Toscana, els temors d'un home
d'èxit a la societat del benestar,
que interpreta Jordi Boixaderas
al costat de Lluïsa Castell, Cristi-
na Plazas i Lluís Soler. L'obra s'es-
trenarà el 5 d'octubre a Salt, viat-
jarà a Frankfurt i a partir del 8 de
novembre podrà veure's al Tea-
tre Nacional de Catalunya.

El protagonista es diu Marc i
suposadament viu «una situació
d'equilibri» professional, perso-
nal i sentimental, però per «cau-
ses insignificants entra en una cri-
si de la qual ni ell mateix coneix el
motiu», explica Belbel.

El públic s'endinsa en l'acció
de l'obra des de l'òptica, «amb un
punt d'al·lucinació», del perso-
natge que interpreta Boixaderas.
«L'espectador se situa al cap del
protagonista, viu en una espècie
de puzle que mostra el seu dese-
quilibri», apunta el dramaturg ca-
talà.

L'actor Jordi Boixaderas, que
torna a treballar amb Sergi Bel-
bel i Lluís Soler després de l'èxit
d'El mètode Gröhnholm, assegu-
ra que l'obra mostra «com de ri-
dícul pot ser el temor vist des de
fora i com de real és quan es veu
des de dins».

La Toscana és un referent con-
tinu a l'obra, «és una espècie de pa-
radís al qual aspirar». La parella
es jura amor etern a la regió ita-
liana i creu que allà podrà recu-
perar la passió inicial. Tot i això,
viatgen a la Toscana per alliberar
el seu estrès però a la tornada, a
diferència del que ells creien, el
protagonista torna molt pitjor.

Partint de la premissa que «un
home feliç té malsons i un home
infeliç somia amb el paradís», Bel-
bel pretén captar amb A la Tos-
cana com es passa d'un estat a un
altre. «El somni influeix en la re-
alitat del protagonista fins que la
situació dóna la volta», apunta.

Aquesta idea se li va ocórrer a
Belbel el 1999 però la va mante-
nir «tancada en un calaix» fins

que el seu traductor a Dinamar-
ca, amb motiu de l'estrena de Mò-
bil a Copenhaguen, li va recordar
la idea. La va reprendre i durant
l'estiu del 2006 va escriure el text.

Una versió danesa d’A la Tos-
cana ja es va estrenar a Copen-
haguen el 22 de setembre passat
amb «una òptica mediterrània»,
mentre que l'adaptació catalana
adopta «una visió més escandina-
va», fa broma l'autor. 

L'obra podrà veure's el 5 i 6
d'octubre a Salt en el marc del
Festival Temporada Alta, del 8 de
novembre al 6 de gener al TNC i
serà present a Frankfurt en els
actes paral·lels a la Fira del Llibre,
de l'11 al 13 d'octubre. Belbel
també té intenció d'adaptar-la al
castellà en el 2008 per represen-
tar-la a la resta d'Espanya. 

Rosa Fresca Aulentissima (e al-
tre giullarate), de Dario Fo. Dins el
Festival Temporada Alta 2007.
Dijous 4 d’octubre a les 21h. Tea-
tre Municipal de Girona. 12/34€.

L’últim gran joglar del nostre
segle, l’actor, director, drama-
turg, escenògraf i pintor italià Da-
rio Fo, revisita el monòleg més
important de la seva producció
teatral, Mistero Buffo (1969), amb
el primer episodi d’aquest treball:
Rosa Fresca Aulentissima. Pre-
sentat en el Festival de Mèrida el
2004, és un debat en prosa inspi-
rat en una poesia italiana medie-
val i joglaresca amb la qual el No-
bel de Literatura 1997 demostra
com se’ns ha censurat sempre el
coneixement des de l’escola. Fo
combat la interpretació que els
professors i estudiosos n’han fet,
tot traçant una caricatura de la so-
cietat actual, sota el fil conductor
dels joglars i les seves peripècies
com a nòmades després de ser
expulsats d’Itàlia a l’Edat Mitja-
na. Màxim representant de la sà-
tira en l’escena italiana que ha
qüestionat sempre el poder polí-
tic, social i eclesiàstic, còmic irre-
verent i iconoclasta, Fo desplega
els seus amplis coneixements so-
bre la història del teatre alhora
que recorda la seva productiva
vida com a actor i escriptor. Una
lliçó magistral d’interpretació, de
recursos i de registres vocals en
un escenari nu. 

El dramaturg estrena a Temporada Alta 2007 i amb dues representacions de «A la Toscana»

El Paradís segons Sergi Belbel

TEATRE

Sol Lagarto
Prerrogado
Music Bus / Warner Music Spain

Després de 3 discos i un DVD,
la banda barcelonina tornen a
les botigues després de deixar
enrere la seva etapa indepen-
dent i fitxant per Warner Music.

The Go! Team
Proof of Youth
Memphis Industries / Sinnamon R.

És el més excitant que li ha pas-
sat al pop en anys. Ara, assimilat
l’esclat colorista del seu debut, ar-
riba el seu esperat segon àlbum.

Super Furry Animals
Hey Venus!
Rough Trade / Sinnamon Records

La publicació d’un nou CD dels gal-
lesos és sempre motiu d’alegria.
Ara en el seu pop lisèrgic es filtren
el country, el rock i l’orquestra.

PROPOSTES

EL PROTAGONISTA. Boixaderas interpreta un home en plena crisi existencial.
DdeG

DARIO FO. El polifacètic artista italià obre les portes de Temporada Alta 2007.
DdeG




