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ESPECTACLES______________________________

Jordi Fité torna a l’irlandès Brian Friel
El director sabadellenc ha traduït «Afterplay», que dirigeix Imma Colomer a l ’Atrium

L
JOSEP ROSET

Pep Ferrer i Fina Rius, en aquesta obra sobre la soledat de dos personatges de Txèkhov

La traducció de Molly Sweeney, també de Brian 
Friel, va obrir la porta a Jordi Fité per traduir del 
dramaturg irlandès Afterplay, que arriba demà a la 
Sala Atrium de Barcelona després de l ’estrena al 
teatre Alegria. Imma Colomer debuta com a direc
tora en aquesta obra sobre la soledat a través de 
dues persones que es troben.

CARLES CASCÓN

«Pels amants del teatre en 
general i de Txèkhov en par
ticular, aquest és un especta
cle imprescindible, amb una 
interpretació espectacular 
dels actors Fina Rius i Pep Fer
rer», en diu Jordi Fité, director

i traductor que ja  va merèixer 
grans elogis í un premi pel seu 
treball amb Molly Sweeney. Del 
mateix Brian Friel, nascut a 
Irlanda del Nord fa 83  anys, és 
Afterplay.

En aquesta obra, estrenada 
a Londres el 2002  i caracte
ritzada per «una delicadesa i

precisió afinadíssima», es tro
ben dos personatges de dues 
obres de Txèkhov: la Sònia de 
L'oncle Vània i l'Andrei de Les 
tres germanes. «L'acció trans
corre en un petit cafè de Mos
cou a principis dels anys 20, 
és a d i r , uns vint anys després 
de les respectives obres escri
tes per Txèkhov», explica Fité.

Fins al 2 8  d ’abril

Estrenada al Teatre Alegria de 
Terrassa el passat 2 de març. 
demà comença temporada a 
l'A trium  barceloní per estar-si 
inicialm ent fins al 28 d 'abril.

Imma Colomer, que s ’hi 
estrena com a directora al

D. S-

El director de teatre i traductor sabadellenc Jordi Fité

front de Fina Rius i Pep Ferrer, 
parla de les trobades «màgi
ques» que poden portar a fer 
un canvi a la nostra vida però

m
«És un espectacle 

imprescindible, amb 
una interpretació 

espectacular»

que a vegades desaprofitem 
per «la por a mostrar-se, a sin
cerar-se, a reconèixer els nos
tres fracassos». Així. Afterplay 
es converteix en «la dissecció

subtil i profunda de la coinci
dència d 'aquests dos perso
natges en un espai i el seu 
viatge interior», reflexiona.

Jordi Fité, que dirigeix cada 
Nadal els cabarets literaris 
d 'il·lús  Teatre a l'Àgora i té una 
llarga trajectòria que inclou 
uns anys al Teatre del Sol, la 
direcció d 'òperes o l'ad junt de 
direcció de Tamzind Townsend, 
va rebre l'encàrrec d'imm a 
Colomer després que aquesta 
assistís a una representa
ció de Molly Sweeney. Altres 
peces de Friel són Phlladelp- 
hia, Here I com -e l seu primer 
èxit el 1 9 6 4 -, Dansa d'agost o 
Aristrocat ■

c. c.

□  potent «Groove» de Periferians al Griffin

Músics tan sòlids com el trompe- 
tis ta  Juan de Diego, l'organista José 
Alberto Medina o el bateria Dani 
Domínguez uneixen les seves forces

a Periferians, un trio de 'groove' molt 
potent i on to ts els temes són seus. 
Dijous van passar pel cicle de jazz 
del Griffin amb grans sensacions.

i
L  FRANCO

Cospel amb La Bella Quirze Band a La Puríssima

La bona tirada que té el gospel a 
Catalunya té un dels seus exponents 
vallesans a Sant Quirze, on Òscar 
Altide dirigeix La Bella Quirze Band.

La coral va m ostrar passió i qualitat 
al seu concert de diumenge passat 
a la Parròquia de la Puríssima Con
cepció de Sabadell.


