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DIVENDRES
1 DE JULIOL DEL 2005Divendres AA Teatre22 el Periódico

SECRETS ALLIBERADORS
DRAMA HIPOCRESIA BURGESA

Josep Galindo porta al Romea ‘Celebració’, l’adaptació teatral de la primera pel.lícula Dogma 95

Victòria Pagès i
Daniel Klamburg,
en una escena de
Celebració,
una obra en què
la violència
continguda dels
protagonistes
contrasta amb
l’ambient festiu
en què transcorre
l’acció.

DIEGO CALDERÓN

LA FITXA
‘Celebració’
Local:
Teatre Romea
Horaris:
De dimarts a
divendres, 21.30
hores. Dissabte,
18.30 i 22.00 hores.
Diumenge, 18.30
hores
Preu:
De 13 a 24 euros

EL CERCLE VICIÓS DELS ‘SENSE PAPERS’
Carlota Subirós actualitza ‘Amor Fe Esperança’, un text del dramaturg
hongarès Odon von Horvath, amb Clara Segura com a protagonista

DRAMA ATRAPADA EN LA BUROCRÀCIA

Jordi Banacolocha i Clara Segura discuteixen a l’escenari del Mercat.

ROS RIBAS

LA FITXA
‘Amor Fe Esperança’
Local: Mercat de les Flors
Horaris: Fins diumenge, 3.
21.00 hores
Preu: 20 euros

E
l director danès Thomas
Vinterberg va ser, junta-
ment amb Lars von Trier,
l’impulsor del manifest
fundacional del Dogma
95, un moviment cinema-

togràfic que pretenia contrarestar
la tendència hollywoodiana del ci-
ne contemporani. La radicalitat
de la seva proposta (rodar amb la
càmera a la mà, en decorats natu-
rals, amb so directe, sense músi-
ca), amb què pretenien recuperar
l’essència del cine, va intimidar al-
guns però en va fascinar molts
més.

La primera pel.lícula Dogma
va trigar tres anys a arribar. El
1998 Thomas Vinterberg va pre-
sentar a Cannes Celebración (Fes-
ten), amb què va guanyar el premi
especial del jurat. El film tenia al-
guna cosa de teatral, inevitable
per les estrictes normes del Dog-
ma. La versió que dirigeix Josep
Galindo al Romea, i que ja va pas-
sar quatre dies per l’Atrium de Vi-
ladecans, segueix molt de prop el
guió, que va adaptar per al teatre
Bo hr. Hansen.

PETITES VARIACIONS
Només hi ha petites variacions: es
redueixen els personatges secun-
daris, encara que les reiterades
apel.lacions al públic l’integren
entre els convidats, i s’acosten al-
gunes referències culturals per po-
tenciar el to de comèdia. Un to
ambigu, ja que es barreja amb sor-
prenent fluïdesa amb la serietat
del drama. Amb dramatúrgia de
Pablo Ley, intervenen en Celebració
Carles Canut, Lluís Villanueva,
Victòria Pagès, Daniel Klamburg i
Roser Camí, entre altres.

El patriarca, Helge, compleix
60 anys i tota la família es reuneix
en un magnífic casalot al camp.
Envoltat dels seus tres fills, és el
moment de reconèixer-li el mèrit
com a pare de família durant tots
aquests anys. Però una cosa entela
la celebració: el record de la filla
que es va suïcidar dos mesos

abans. En el moment del brindis,
el fill gran s’aixeca per pronun-
ciar un discurs i desenterra un se-
cret escandalós sobre el pare, fa
caure el mur de silenci que tapa la
veritat sobre la família i les raons
que van portar al suïcidi la quarta
germana.

La violència explícita és poca,
la continguda se sent en cada mo-
ment, a mesura que els draps

bruts van desbordant els calaixos i
cobrint el terra. A cada plat, els co-
mensals s’aixequen i tornen a la
taula a repetir mecànicament el
ritual del brindis i el discurs. La
cerimònia, regada per vins i li-
cors, va avançant a passos tràgics.

Com en un Hamlet contempora-
ni, el fantasma del rei que exigeix
venjança està en el mateix fill gran,
en el seu amic de la infància, en la
nota de suïcidi de la germana. Mal-
grat que sembla que ja no hi ha res
per celebrar, la festa segueix. Al fi-
nal, quan tot ha sortit a la llum, el
pare, el personatge sòlid i d’apa-
rent rectitud moral, baixa del pe-
destal. La venjança, en forma de
ruptura de l’autonegació i la hipo-
cresia, ha alliberat tota la família.

Elena Sevillano

El dramaturg d’origen hongarès
Odon von Horvath (1901-1938) va es-
criure l’obra Amor Fe Esperança a par-
tir d’una història real que li va expli-
car un amic periodista. Hi narrava
les dificultats d’una noia, Elisabeth,
que se’n va de casa buscant inde-
pendència i queda atrapada en un
sistema laboral, social i assistencial
absurd. El text no es va arribar a es-
trenar a Alemanya, ja que l’acabat
de coronar règim nazi en va prohi-
bir l’estrena, però, segons Carlota
Subirós, l’encarregada de dirigir-la
ara al Mercat de les Flors, “manté to-
ta la seva vigència”.

El muntatge segueix el text origi-
nal, però la directora no ha volgut si-
tuar-lo en un moment històric con-
cret, sinó que li ha donat “una certa
atemporalitat abocada cap a la con-
temporaneïtat” amb la clara inten-
ció que es puguin establir paral.lelis-
mes amb els temps actuals. D’aques-
ta manera, la posada en escena estal-
via referències explícites al moment
i el lloc en què va ser escrit, l’Ale-
manya de l’any 1933 on feien estra-
lls l’atur i també la inflació. Si en
l’època de l’auge del nazisme eren
els mateixos alemanys sense recur-
sos, els jueus i altres col.lectius els

que tenien dificultats per trobar fei-
na, en l’actualitat són els immi-
grants sense papers els que es poden
veure reflectits a l’obra, assegura Su-
birós.

Clara Segura interpreta una noia
que treballa sense papers, i per això
li posen una multa. Al no poder tre-
ballar, no pot pagar aquesta multa
ni aconseguir tampoc un permís de
treball, de manera que entra en un
cercle viciós passant per la sanitat, el
mercat laboral, l’assistència social,
la justí- cia i la Policia buscant ajuda,
sense aconseguir-ne. La desespe-
rança de la protagonista va servir a

l’autor per criticar, amb una perso-
nal barreja d’ironia, tendresa i hu-
mor negre, una societat que col.loca
els individus en situacions desespe-
rades.

E. S.

ALTRES ESTRENES

EL TREN DEL
HOLANDÉS
Direcció: Pedro Casablanc
Local: Versus Teatre
Dates: Fins al 3 de juliol
� Aquest text d’Amiri Baraka,
considerat el Shakespeare
africà dels nostres dies per l’alt
nivell poètic del seu
llenguatge, és el primer dels
tres que programa el Versus a
La Torna del Grec. El muntatge
parla de convivència i
acceptació, del conflicte entre
els que vénen i els que hi som,
en una adaptació que trasllada
l’acció d’El tren del holandés a
l’actualitat d’aquest país.
L’argument: en un vagó de

tren que no va enlloc
sorgeixen problemes
d’atracció i rebuig entre un
home negre i una dona blanca.

SUEÑOS
Local: Gran Teatre del Liceu
Data: 2 de juliol
� Sara Baras torna a
Barcelona com a protagonista,
en funció única, de la
coreografia Sueños, que va
estrenar el 1999. La bailaora
andalusa donarà els beneficis
de la seva actuació per a la
construcció d’una escola a
Anantapur (Índia), obra que
coordina la Fundació Vicente
Ferrer. El company de ball de
l’artista serà José Serrano.

El muntatge
ja es va poder
veure 4 dies
a Viladecans

Una escena d’El tren
del holandés.


