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A V U I

dissabte

17 de gener del 2004

Dissabte 24 de gener a les 7 de la tarda. L'Auditori (Lepant 150, Barcelona)

ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BARCELONA
I NACIONAL DE CATALUNYA

LA MÚSICA DEL QUIXOT
LAWRENCE FOSTER, director - SHAI WOSNER, piano - SALEEM A. ASHKAR, piano

ASHAN PILLAI, viola - DAMIÁN MARTÍNEZ, violoncel

C L U B D E S U B S C R I P T O R S

Si vols participar en el sorteig de
2 entrades, només cal que truquis

al 806 40 46 22*
a qualsevol hora del dia.

*Preu màxim telèfon fix: 1,06 e/minut. Telèfon mòbil: 1,35 e/minut.
IVA inclòs. Servei subministrat per ATS S.A. Majors de 18 anys.

La llista de guanyadors la publicarem el 21 de gener.
Els guanyadors caldrà que passin a recollir les entra-
des a les oficines comercials del diari AVUI (carrer
Consell de Cent, 425, 4a planta) els dimecres i dijous
anteriors a cada concert. Horari (excepte festius): d'11
a 14 h i de 16 a 18 h.

el diari A V U I us convida a:

XAVIER CARRION

Una escena d’aquests ‘Sis personatges en busca d’autor’

T E A T R E

‘Sis personatges en busca d’autor’

Comèdia per fer,
melodrama desfet

Francesc Massip

‘Sis personatges en busca d’autor’, de Luigi
Pirandello. Traducció: Josep M. Fulquet. Intèrprets:

Marta Marco, Xavier Albertí, Lluís Marco, Marta Calvó,
Enric Majó, Mercè Lleixà. Espai escènic: Maria de
Frutos, Joan Ollé. Il·luminació: Lionel Spycher.
Vestuari: Míriam Compte. Direcció: Joan Ollé.
Barcelona, Teatre Fabià Puigserver, 15 de gener.

En els primers anys del segle XX, tots els corrents renovadors
del teatre es mostren obsedits a rebutjar la mímesi aristotèlica i
la poètica naturalista i a trencar amb les inèrcies de la interpre-
tació usual, particularment de l’actor psicològic, i això qüestio-
nant-lo fins al punt de fer-lo gairebé desaparèixer de l’escenari. La
substitució de l’actor per la marioneta o la seva ocultació i re-
ducció a vestuari corpori o objecte escènic és en realitat un intent
d’alliberar l’intèrpret de la necessitat de significar aquell ésser
altre, distint d’ell mateix, que és el personatge. D’aquesta manera
s’obre un autèntic procés al teatre en el qual Pirandello hi aporta
proves acusatòries decisives en la que ha estat considerada l’obra
mestra del teatre modern: Sis personatges en busca d’autor (1921), que
encapçala la trilogia que el dramaturg va denominar de “teatre
en el teatre” i on reflectia tots els conflictes possibles entre els

elements de l’espectacle. Un
clàssic necessari, doncs, del
qual només en recordem
una fascinant versió russa
d’Anatoli Vasiliev (Mercat de
les Flors, 1989), però que
havia arribat a Barcelona el
1923 i que Josep M. de Sa-
garra va titllar de “producte
de laboratori cerebral, origi-
nalíssim i d’una gran audà-
cia” i de molt interès “per a
professionals del teatre”,
mentre ens prevenia que els
seus possibles “imitadors o
els seguidors podrien ésser
fatals”. Sàvia premonició,
perquè, passats vuitanta
anys, massa cops hem vist
pirandellejar sense pietat
l’espectador.

L’autor sicilià, com havia
fet Unamuno a Niebla (1914),
presenta uns personatges
autònoms, amb consciència
de si mateixos, que irrom-
pen en un escenari, al mig
d’un assaig, amb la preten-

sió d’explicar el seu drama directament, sense la mediació dels
actors, i a la recerca d’un dramaturg que posi en solfa la tragèdia
que arrosseguen. D’aquesta manera es posa en evidència l’artifici
teatral, la impossibilitat dels actors per ser o aparentar amb cre-
dibilitat els personatges, la confusió entre realitat i ficció, la in-
capacitat dels protagonistes de donar una visió “universal” dels
fets, perquè cadascú defensa la seva versió.

Joan Ollé ha mostrat el complex mecanisme pirandellià de la
manera més diàfana possible, convertint en escenari tota la sala
Fabià Puigserver, amb el públic a banda i banda, per tal de situar
l’espectador al bell mig d’aquest assaig interromput i accidenta-
dament reprès. Una posada en escena elegant i acurada, que fa
una virtuosa exhibició de les enormes possibilitats espacials del
teatre, però que tanmateix no ateny els nivells de complicitat de
Víctor o els nens al poder, potser per la mateixa enormitat de l’espai,
cosa que obliga els intèrprets a llargs recorreguts i exuberants
diccions que esbraven l’adequada concentració del conflicte. Xavier
Albertí amb l’aplom i la finor que el caracteritzen incorpora el
director d’escena que s’ha d’enfrontar a la insolent realitat d’uns
personatges que qüestionen els codis teatrals fins a fer-los esclatar.
Marta Marco encarna el personatge més dinàmic i més ben ca-
racteritzat de la història de dolor, remordiment i venjança que
intenten exposar els éssers de ficció, que reacciona amb descarada
hilaritat als afectats esforços que fan els actors per interpretar
l’acció del seu personatge. Mercè Lleixà esdevé icona de la Mater
dolorosa que cobreix de plors el melodrama que recorre la peça. El
dispositiu d’acarament actors-personatges acaba per convertir-se en
un mirall opac on només es reflecteix una insuportable ganyota i
on s’endevina la relativitat de la certesa, així com el problema de
la identitat i les borroses fronteres entre l’aparença i la realitat. I
la comèdia que estaven preparant els actors esdevé la desarticulada
tragèdia d’uns personatges abocats a la impossibilitat d’explicar-se.
Una reflexió sobre el teatre com a llenguatge artístic que ho és
també sobre la vida mateixa. I una nova oportunitat d’enfrontar-se
a l’audaç pensament de Pirandello i al misteri del teatre.
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El musical ‘Peter Pan’
torna a Barcelona
Vanessa Pérez
BARCELONA

Per damunt de tot,
espectacularitat. Una selva de
més de 400 m2, un vaixell
pirata de 7 m d’alçada a
l’escenari, una sorprenent i
fantàstica posada en escena i
una companyia integrada per
36 artistes. Aquesta és la carta
de presentació de Peter Pan, un
musical de gran format basat
en l’obra de J.M. Barrie i sota
la direcció de Luis Ramírez
que arriba una vegada més a
Barcelona, després d’haver
superat el llindar de 300.000
espectadors en tot l’Estat
espanyol.
El musical, que s’estrena avui
al Barcelona Teatre Musical
(Palau dels Esports), inclourà
un total de setze cançons,
adaptades al pop-rock, i
comptarà a dalt de l’escenari
amb actors, cantants,
ballarins i fins i tot acròbates.
El paper de Peter Pan estarà
protagonitzat per Esteban
Ciudad, sorgit d’un nou
càsting i que va debutar a
Bilbao. “S’ha de tenir alguna
cosa molt especial per fer el
personatge de Peter Pan.
Esteban és la tercera persona
que s’atreveix amb aquest
paper”, explicava el coreògraf
del musical, Luka Yexi.
Peter Pan és la història d’una
il·lusió, la història d’un nen
que no volia créixer, la
permanència i la lluita per no
sortir de la innocència.
L’espectacle arrenca amb la
visita de Peter Pan a Wendy
(Lorena Joaquín) i l’atracció
que sent aquesta pel món que
li ofereix i per les aventures al
país de Mai Més, on s’hauran
d’afrontar amb pirates i el
temible Capità Garfi.
Luka Yexi assegura que
“tornem amb un espectacle
molt més madur, amb alguns
canvis com ara els
protagonistes, que són
diferents, tot i que el musical
és el mateix”. “És gran
sobretot per la història de
Peter Pan, la història d’una
il·lusió, això és el que
realment captiva”. Fins al 8 de
febrer es faran vint úniques
funcions de l’espectacle.


