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Teatre de la Selva

10 de maig / 22.00
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PUBLICITAT

Senzillament
(Coses de

l’Ovidi)

Jordi Vidal
i Toni Xuclà

9 de maig / 22.00

www.laplaneta.net
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Eduard Farelo, que seria
l’home; Jordi Martínez,
que és la bèstia, i Teresa
Sánchez, que representa la
virtut, són els protagonis-
tes d’aquesta peça, en què
també intervenen Santi Ri-
cart, Enric Serra, Rosa ca-
dafalch, Oriol Casals, Er-
nesto Ollero, Raimon Car-
dalús, Teresa Urroz i Dani
Claramunt.

En l’obra, escrita per Pi-
randello només sis mesos
abans que una obra clau en
la dramatúrgia europea
com és Sis personatges a
la recerca d’autor, ja s’in-
tueixen alguns conceptes
sobre el jo (el que es creu
un personatge de si mateix
és diferent de com el veu la
societat), tot i que sense in-
troduir-se en el joc de la
metateatralitat.

L’obra explica com una
dona (Sánchez) s’emboli-
ca amb el mestre de llatí
(Farelo) del seu fill, men-
tre que el seu marit, un ma-
riner rude (Martínez), fa
llargues estades a alta mar.
El mestre acabarà deixant
encinta la dona i llavors
tots dos hauran de muntar
una trobada eròtica perquè
el mariner, que fa anys que
defuig els seus deures con-
jugals, tingui relacions
amb la dona i així mirar
d’evitar l’escàndol en el
marc d’una societat molt

religiosa i d’una aparent
extrema rectitud moral. El
sopar serà inoblidable.

Pep Pla, director de
l’obra, que és una comèdia
força lleugera, va afirmar
abans de la seva estrena a
Terrassa que hi havia fet
pocs canvis, tot i que situa
l’acció als anys cinquanta i
incorpora una banda sono-
ra amb cançons napolita-
nes i sicilianes que l’aju-
den a resoldre les transi-
cions. Pla afirma que el fi-
nal «feliç» de l’obra «con-
sagra el triomf de la menti-
da i de la manca de ferme-
sa moral, tot basant-se en
una pretesa defensa de la
virtut».

Pel que fa a la traducció,
és de Josep Maria Fulquet,
que ha mirat de transmetre
l’aire del text original amb
un llenguatge popular. Un
dels mèrits del text és que
Pirandello fa un exercici
de no dir: en cap moment
fa referència explícita a
l’embaràs, o la necessitat
que la dona faci l’amor
amb el marit.

El llenguatge només és
un indici del fet, mentre
que l’espectador sap amb
pèls i senyals quina és la
situació, i l’interès de la
peça rau en com es resol-
drà tot l’embolic sense
trencar les convencions
socials.

La gira pel país de
«L’home, la bèstia i
la virtut» arriba al
Municipal gironí

La coprodueixen el CAET i el TNC

DANI CHICANO / Girona

● La comèdia àcida L’home, la bèstia i la virtut, que Lui-
gi Pirandello (Agrigent, Sicília, 1867 - Roma, 1936) va
escriure el 1919, arriba avui (21.00 h) al Teatre Munici-
pal de Girona, coproduïda pel CAET i el TNC. La peça,
dirigida per Pep Pla, és una crítica a la doble moral de la
societat, que no ha perdut actualitat.

Sánchez i Farelo, en un moment de l’obra. / GEMMA MIRALDA

PUBLICITAT

125366-920202B

● Toni Xuclà (guitarres) i
Jordi Vidal (veu), dirigits
per Jordi Prat, presenten
avui (22.00 h) a la sala La
Planeta de Girona l’espec-
tacle Senzillament (coses
de l’Ovidi). En aquesta
obra, tal com expliquen,
«no es pretén fer una revi-
sió exhaustiva de les can-
çons de l’Ovidi, ni fer un
recital imitant la seva figu-

ra, ni fer nostàlgia». «Pre-
tenem cantar cançons que
l’Ovidi va cantar i recitar
poemes que l’Ovidi va re-
citar. Dir en veu alta
aquest material perquè ens
agrada.» Però també per-
què parla de temes univer-
sals: societat, amor i mort.

L’escenografia és de Ri-
card Prat; el vestuari, de
Llúcia Bernet, i la il·lumi-
nació, de David Bofarull.

Toni Xuclà i Jordi Vidal
diuen el que va dir Ovidi
Montllor, a La Planeta

DANI CHICANO / Girona


