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ROBERT RAMOS

Els actors de ‘4D Òptic’ a més d’actuar com a coproductors són part essencial de la creació

L’Espai Lliure acull ‘4D Òptic’, en què intervenen actors catalans com Quim Dalmau i Jordi Rico

La realitat paral·lela del teatre
i la vida segons Javier Daulte

Toni Vall
BARCELONA

Javier Daulte es-
trena ‘4D Òptic’,
en què dirigeix un
grup d’actors ca-
talans a la recerca
“d’una realitat pa-
ral·lela que faci
evident el que no
ho és”.

A
mb pocs especta-
cles vistos a casa
nostra –Gore, Faros
de color, Intimidad–,
Javier Daulte s’ha

convertit en un dels creadors
més interessants del panorama
teatral. La Sala Beckett, amb
Toni Casares al capdavant, ha
estat el canal introductori del
seu particular univers.

El director del Lliure, Àlex
Rigola, valora molt positiva-
ment la capacitat de comuni-
car-se amb el públic que Daulte
aconsegueix amb els seus es-
pectacles: “El seu teatre, i 4D
Òptic especialment, connecta

molt bé amb la línia de pro-
gramació del Lliure”. L’especta-
cle que ara ens ocupa centra la
seva acció en un grup de cien-
tífics que experimenten amb
tecnologia òptica quan un ac-
cident afecta la visió d’un dels
personatges, que a partir d’a-
quest moment comença a tenir

estranyes visions que confor-
men una particular realitat pa-
ral·lela. 4D Òptic va néixer fa tres
anys a la Sala Beckett, quan
Daulte va presentar-hi Faros de
color i va impartir un curs per a
actors. Toni Casares explica que
el contacte amb alguns d’a-
quells actors s’ha mantingut

fins ara, en què ha sorgit aquest
muntatge en el qual els actors a
més d’actuar com a coproduc-
tors han sigut part essencial de
la creació. “No entenc el teatre
sense la necessària complicitat
entre posada en escena, actors i
públic”, explica Daulte. “El
muntatge versa sobre la il·lusió
que existeix una realitat no
evident i el que nosaltres ens
proposem és fer-la evident als
ulls de tothom”, afegeix.

La ciència-ficció és ingredient
essencial de l’univers de Daulte
i el director considera que des
de fa uns anys el teatre ha
abandonat elements propis del
seu llenguatge com la fantasia,
els déus, els fantasmes: “Estem
contaminats per tot el que hem
llegit i vist en el cinema i la te-
levisió, són influències inevita-
bles”.

Sobre el joc amb el text i amb
els actors que duu a terme a
cada nou espectacle, Daulte ex-
plica que el joc és fonamental
en la seva manera d’entendre
l’art: “Hem de superar el divorci
existent entre joc i compromís,
sovint tendim a dir que tot el
que és solemne és compromès,
quan en realitat pot ser la cosa
més avorrida del món”.
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‘4D Òptic’
● Espai Lliure
Del 13/11 al 14/12

T E A T R E

‘Acosta’t’

T’estimo, no
t’estimo.
T’estimo?

Juan Carlos Olivares

‘Acosta’t’, de Patrick Marber.
Traducció: Ernest Riera. Direcció:

Tamzin Townsend. Espai escènic i

vestuari: Montse Amenós.
Il·luminació: Ignasi Morros.
Intèrprets: Àngels Gonyalons,
Ramon Madaula, Anna Ycobalzeta,
Àlex Casanovas. Teatre Villarroel.

Cada època té els seus personatges i el seu
autor per convertir-los en ficció. A Acosta’t, de
Patrick Marber, aquesta identificació passa per
Alice, una dona jove amb el nom manllevat,
una biografia tapada i una història breu i in-
tensa d’urbanita nòmada. Un ésser sense ar-
rels, dur i fràgil com un tros de glaç. Acosta’t
podria ser una versió contemporània de Così
fan tutte: dos homes i dues dones teixeixen una
complexa trama d’enganys, ruptures i falses
reconciliacions. Però l’aparició d’Alice distor-
siona l’harmonia neoclàssica per situar l’obra
al costat del caos del present. És el personatge
que distorsiona un relat convencional d’amor,
amistat i sexe, i tot el seu repertori d’amargues
confusions. Alice posseeix totes les caracterís-
tiques per convertir-se en un personatge de

Wonderland, de Michael Winterbottom.
Encara que l’evolució dels personatges és

força previsible –tret del melodramàtic final–,
Marber té un excel·lent sentit del temps i la
seqüència. L’ordre cronològic de l’argument
adquireix un nou valor pels interessants salts
temporals que transformen la història en una
sèrie de foses en negre, en un lloable exercici
d’el·lipsi narrativa. Tamzin Townsend explica
aquesta seqüència amb petits canvis esceno-
gràfics, tan austers i precisos com tota la seva
direcció en aquest muntatge. Malgrat l’esquer
d’un llenguatge que fa del renec una qüestió
d’estil i d’un discutible interludi virtual, la seva
feina s’ha centrat a construir uns personatges
sòlids que s’expliquen per si mateixos. Els qua-
tre intèrprets assumeixen amb serenitat pro-
fessional la idea i ofereixen una actuació que a
primera vista sembla corrent. Però és precisa-
ment aquesta intencionada falta de brillantor
actoral el que converteix els seus personatges en
éssers molt reals, tant que tots els seus errors
provoquen el desassossec del reconeixement.

Un treball excel·lent d’Àlex Casanovas i Ra-
mon Madaula i meritori d’Àngels Gonyalons,
capaç de reivindicar un personatge carent del
mateix rerefons biogràfic i psicològic dels altres
tres. Un caràcter amb el gris pujat que final-
ment acaba per merèixer el seu lloc en el
quartet. Només Anna Ycobalzeta (Alice) no ar-
riba a aquest nivell. La seva relació amb Alice és
monolítica, impenetrable, com si la cuirassa del
seu personatge s’hagués imposat a la seva quali-
tat d’actriu. La seva presència a l’escenari sembla
manipulada per un mecanisme que regula les
seves limitades respostes emocionals. El que al
principi podria llegir-se com una posa natural
del personatge, s’acaba convertint en un clixé
estancat enfront de l’evolució dels companys.

.............................
Dani Nel·lo obre el cicle
De Prop a la Pedrera
Redacció
BARCELONA

Aquest vespre (20 h) s’inicia a
la Sala Gaudí de la Pedrera De
Prop, el cicle de concerts de
petit format que portarà fins a
aquest escenari les actuacions
d’artistes com Cathy Claret (13
de novembre), Ruper Ordorika
(18) i Felicidad Blanch (4 de
desembre). El saxofonista Dani
Nel·lo és l’encarregat de donar
avui el tret de sortida al cicle
amb un espectacle que, com
tots els que es veuran a De
Prop, juga amb les distàncies
curtes amb el públic com a
part essencial del seu encant.

.............................
‘Representacions àrabs
contemporànies’ a
l’Institut Francès
Redacció
BARCELONA

Dins del marc de la mostra
Representacions àrabs
contemporànies, que es pot
veure a la Fundació Antoni
Tàpies, l’Institut Francès acull
a partir d’avui un cicle de films
egipcis realitzats en els últims
vint anys i que aborden
temàtiques pròximes al món
àrab. Avui a les 21.30 es pot
veure el primer film del cicle,
Els reis de l’asfalt, dirigit per
Ossama Fawzi el 1996. Totes
les pel·lícules es projecten en la
seva versió original amb
subtítols en castellà i l’entrada
és gratuïta.

.............................
Edició crítica del
‘Concierto para
clavicémbalo’, de Falla
X.C.
BARCELONA

El Palau de la Música,
l’escenari on avui fa 77 anys
s’estrenava el Concierto para
clavicémbalo, de Manuel de
Falla, va acollir dilluns la
presentació de l’edició crítica
de la partitura a càrrec de Yvan
Nommick, en una publicació
que inclou també en facsímil
els manuscrits de treball de
Falla, que documenten la
laboriosa gestació de l’obra.
L’Orquestra de les Arts dirigida
per Josep Vicent i Iván Martín
com a solista van interpretar
les dues versions, per a clave i
piano, de la peça.


