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Francesc Albiol i Magüi Mira comparteixen llit i sentiments

T E A T R E

‘Escenas de matrimonio’

Un vesper al llit
Francesc Massip

‘Escenas de matrimonio’, d’ Ingmar Bergman. Versió:

Emilio Hernández. Intèrprets: Magüi Mira i Francesc
Albiol. Direcció: Rita Russek. Teatre Principal, 14 de

setembre.

Escenas de matrimonio (1973)
va néixer com a sèrie televisi-
va i tot seguit com a film, amb
una estructura precisament
molt teatral. Era una pel·lícula
de primers plans i un diàleg
continuat i trepidant, impla-
cable. El record que en tinc
quan es va veure a finals dels
setanta és el d’un film dur,
com una coça a la boca de
l’estómac, aspecte que es di-
lueix en la versió teatral diri-
gida per Rita Russek, que en va
ser protagonista en l’escenifi-
cació que n’havia fet el mateix
Bergman a Munic. És clar, el
teatre, en no permetre el de-
tall i les subtileses de mirades
i expressions facials dels pri-
mers plans, ha de concentrar
l’eficàcia d’acció en altres ni-
vells. Així s’han potenciat els

components humorístics per
tal de descarregar les tensions
i enganxar fàcilment l’espec-
tador. És una opció. I la cosa
funciona, malgrat una certa
banalització de la peça que
aquesta decisió suposa: es re-
baixa la crua mordacitat de la
ironia per amplificar la im-
mediatesa de la riallada.

L’espectacle es planteja com
una sèrie de flash-backs de la
parella protagonista que salu-
da i es presenta al públic com
un matrimoni de deu anys
d’antiguitat que va rememo-
rant la seva evolució en mitja
dotzena d’episodis. Un matri-
moni convencional de classe
mitjana urbana, emmascarat
en una falsa aparença de pla-
cidesa i seguretat que s’anirà
esquerdant a mesura que va

sortint a la llum el munt
d’escombraries que han anat
amagant sota la catifa. Totes
les dissimulacions comencen
a esquinçar-se mentre s’es-
bomben i s’escupen els més
íntims i blindats secrets. I
descobreixen que dormen so-
bre un vesper, un llit de claus

que els trepana la pell i que
converteix aquella tranquil·la
i anodina relació en un cola-
dor de retrets. L’atractiu del
muntatge resideix en el ma-
gistral estira-i-arronsa que
protagonitzen Magüi Mira i
Francesc Albiol, malgrat el
decalatge d’edats que perjudi-

ca la versemblança de les si-
tuacions. L’actriu valenciana
està immensa, i broda un tre-
ball contingut i convincent.
L’Albiol és fresc i directe en la
composició del mascle depre-
dador que representa i que
acaba ofegant-se en la pròpia
escopinada.

T E A T R E

‘Arcipreste’

Autocomplaença
F.M.

‘Arcipreste’, basat en el ‘Corvacho’

d’Alfonso Martínez de Toledo.
Versió: Alberto Miralles.
Escenografia: M. José Norte.
Interpretació i direcció: Rafael
Álvarez ‘El Brujo’. Teatre Borràs, 13

de setembre.

El Corvacho o Arcipreste de Talavera és una molt
notable i curiosa obra d’Alfonso Martínez de
Toledo (1398-1470), capellà de Joan II de Caste-
lla. Es tracta d’una obra, subtitulada Reprovación
del amor mundano, que s’inscriu en el corrent
satíric i misogin propi de l’Europa de l’època,
amb il·lustres precedents com Boccaccio i coe-
tanis com Roig i tot el cercle de Fenollar, bé que
filada per mans de predicador, cosa que li
atorga una pàtina de sermó edificant i de re-
prensió moralitzadora que troba escasses com-
plicitats avui en dia. Tanmateix, els valors lite-
raris de l’obra, que sovint usa un llenguatge
àgil, cru i veraç, sobretot en les anècdotes que
s’aporten com a exemples alliçonadors, fan
d’allò més suggerent l’experiència d’una dra-
matització, i més en mans d’un actor tan ver-
sàtil com El Brujo, que, d’altra banda, ja és un
expert en adaptacions de clàssics com El Lazarillo
de Tormes o el Tenorio. Estem convençuts que, si
hagués conegut bé la llengua catalana, no
hauria dubtat a triar L’espill o llibre de les dones
(1455) del metge valencià Jaume Roig, d’una
teatralitat molt superior, molt més agradós,
narratiu i dramàtic. D’altra banda, l’adaptació
d’un autor com Alberto Miralles, bregat en el
teatre contemporani però poc coneixedor del
món tardomedieval, no ha sabut potenciar els

focus d’atenció més engrescadors, o no els ha
sabut disposar en una forma escènica convin-
cent. I és que l’adaptador confon el segle XV
amb el Siglo de Oro i, és clar, parla del Corvacho
(1438) com d’una “gran broma barroca”. Ho diu
al programa de mà, i és molt revelador de com
aniran les coses. L’escenografia segueix el ma-
teix camí reproduint unes vidrieres d’àbsis gòtic
on es barreja, arbitràriament, Pol de Limborg,
Van Eyck, Rafael i Correggio, és a dir, posant al
mateix sac pintors medievals, renaixentistes i
manieristes. A la interpretació li falta aquella
mirada circular i continguda que només un
director que s’ho mira des de fora pot atorgar.
No és el cas, i Rafael Álvarez, memorable Laza-
rillo, a manca d’un guió millor articulat, incò-
mode amb el discurs de l’Arxiprest, s’aferra a les
armes pròpies d’un intèrpret que es coneix tots
els replecs de la professió i que té com a do
natural una sorprenent amplitud de registres.
Per subratllar el seu distanciament del perso-
natge, de l’obra i de l’època, ens ho presenta
com una invocació esotèrica de l’esperit de
l’autor que fa cinc segles que s’avorreix a la
tomba. A més, s’encasta una mascareta de
Commedia dell’Arte que aprofundeix l’abisme,
i exagera els recursos retòrics tant de gest com
de veu per tal de buscar la difícil complicitat de
l’audiència, fins i tot recorrent a baixar a la
platea i fer pujar a escena els espectadors. ¿Us
imagineu un predicador que, des de la trona,
prova de fer participar els seus feligresos en el
sermó? L’habilitat d’El Brujo aconsegueix, però,
moments hilarants, seqüències de depurat actor
que es baralla amb els llatins i amb les iròniques
i vivaces paraules de l’Arxiprest, sempre a punt
per posar a caldo els vicis, particularment feme-
nins, i les follies d’amor; però també els hipò-
crites rosegaaltars que preludien el Tartuf molie-
rià. El problema és que, amb tots els condicio-
naments textuals en què es mou, Rafael Álvarez
es recrea excessivament en les seves conegudes i
provades habilitats, amb el perill de caure con-
tínuament en una embafadora autocomplaença.

T E A T R E

‘Sopar d’amics’

Amb sorpresa
Joaquim Noguero

‘Sopar d’amics’, de Donald Margulies. Direcció:

Esteve Ferrer. Intèrprets: Pep Ferrer, Pep Anton
Muñoz, Rosa Renom, Teresa Vallicrosa. Teatre Apolo.

No esperava que Sopar d’amics fos gaire cosa. I, en certa manera,
no és gaire cosa. Però només en certa manera. No n’esperava
gaire, per la temàtica més o menys tòpica entorn de l’eterna
problemàtica de la parella i les relacions humanes, abordada des
del to i una òptica de comèdia que, massa sovint, sol acostar-s’hi
amb més amabilitat i tics còmplices dels que caldria. I, d’acord
amb aquests prejudicis previs, es comprova que en certa manera
no és gaire cosa, perquè la primera part i, encara més, el co-
mençament de la segona s’encarreguen de situar l’obra en la línia
tòpica d’aquestes mateixes prevencions. Penso en la lleugera so-
breactuació d’unes interpretacions que caracteritzen els quatre
protagonistes com una bona colla de pàmfils. D’aquesta estratè-
gia reductora aplicada al cervell dels personatges gràcies al so-
bredimensionament dels seus tics, primer només se n’escapa el
Pep Anton Muñoz, però s’hi afegeix al començament de la segona
part perquè, com que els quatre actors han de simular que s’han
tret gairebé quinze anys de sobre, se’ls ha coreografiat com si
s’haguessin pres un tripi i la vida els semblés color de rosa.

Ara bé, subratllo que només en certa manera no és gaire cosa,
per un final mesuradíssim que s’encarrega de situar la veritat
humana d’aquest Sopar d’amics molt per damunt d’un altre de
molt similar vist aquest mateix any a la cartellera barcelonina.
L’obra torpedeja la grisor tòpica del matrimoni, però en salva els
individus que el representen. No és el que diuen els personatges
el que ens sorprendrà gratament, sinó la humilitat del seu fer, els
silencis i les mirades, protagonistes d’un canvi radical en les in-
terpretacions, com si els quatre s’haguessin tret la màscara que
els convertia en marionetes ridícules a la primera part. Potser
amb això no n’hi ha prou per justificar l’atonia de tres quartes
parts de l’obra. Ara bé, aquest quart últim compensa els instru-
ments i el registre adoptats d’una obra que necessita matisos i
excel·lents intèrprets. Els té.


