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E
n el material de
premsa d’Unes veus
hi ha dues confirmaci-

ons. Primera: del text de
Joe Penhall es va filmar
una pel·lícula amb guió de
l’autor. Segona: Marta An-
gelat, la directora, contem-
pla l’obra com a peça d’ac-
tors. Unes veus es pot visu-
alitzar perfectament –sense
conèixer l’opció del cineasta
Simon Cellan-Jones– com
una successió d’intensos
plans seqüència; una mena
de muntatge que carrega
tota la responsabilitat sobre
el treball dels intèrprets.

Sigui en cinema o teatre,
l’obra de Penhall és un text
amb personatges densos.
Cossos amb una massa psi-
cològica tan condensada
com un estel nan blanc. El
miracle de Penhall és acon-
seguir que aquest impossi-
ble sistema humà (un esqui-
zofrènic, un home protegit
en la mediocritat, una dona
embarassada i maltractada,

un paranoic i un energumen
psicòtic) mantingui un cert
equilibri gravitatori en l’esce-
nari. Un impossible que An-
gelat ha salvaguardat amb
talent en la seva direcció,
amb l’elaboració de les poè-
tiques filmacions que puntu-
alitzen l’escenografia de Max
Glaenzel i Estel Cristià.

Tots els personatges són
candidats a fracassar en
mans inexpertes. I aquesta
amenaça s’evita amb unes
interpretacions sòlides, se-
gures, conscients de no tras-
passar mai la ratlla invisible
de no retorn entre un perso-
natge al límit i la seva carica-
tura, i avisats dels paranys.

L’humor enmig de la tra-
gèdia és un esquer enveri-
nat. Tots estan en el seu
paper: Carles Salas, protago-
nista amb Derqui d’una lírica
escena “a les Koltès”; Jordi
Ballester i la seva ferocitat de
gos de presa assetjat i atiat
pels seus dimonis interiors;
Maria Ribera i la seva natu-
ralitat apallissada; David
Bagés, un perfecte “home
de cel·lofana” enmig de qua-
dres humans pintats per Ba-
cona, i Pablo Derqui i el seu
controlat descens als inferns.
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TransgressióaValència
El VEO “pretén
provocar i trencar
les fronteres del
teatre tradicional”

Lourdes Velasco
VALÈNCIA

Els carrers, places i teatres
de València acullen des
d’ahir fins al 25 de febrer
les propostes de vint com-
panyies internacionals dins
la cinquena edició del festi-

val d’arts escèniques Valèn-
cia Escena Oberta (VEO).
Un festival que, segons la
nova directora artística,
Mariví Martín, “pretén pro-
vocar, agitar consciències i
trencar amb les fronteres
del teatre tradicional”.

El certamen es va inaugu-
rar ahir amb la instal·lació
arquitectònica Levity II de la
companyia anglesa Archi-
tects of Air, un luminarium
situat al riu Túria que recrea
un món psicodèlic de llum i

color que varia a mesura que
els raigs del sol es filtren
entre els plàstics de l’estruc-
tura. La companyia de
dansa-teatre Senza Tempo
va representar també ahir
La canción de Margarita,
un homenatge a les dones a
través dels records.

En aquesta edició, el tea-
tre, la dansa, el circ, la mú-
sica, els titelles i fins i tot
l’arquitectura prenen com
a punt de partida el cos i el
moviment. A més, el VEO

ofereix una mirada intensa
cap al circ contemporani
amb obres com ROM, de la
companyia d’Anvers Thea-
tre Froe Froe, que proposa
una mirada fantàstica a
l’imaginari del circ, amb ti-
telles de grans dimensions i
música en directe.

D’altra banda, la compa-
nyia Teatre dels Sentits re-
presentarà La memoria del
vino, una obra en la qual els
espectadors emprenen un
viatge iniciàtic per trobar

l’esperit del vi. Una altra
proposta destacada és, se-
gons Martín, l’espectacle La
Torera, d’Odd Enginears,
que retrata “la lluita d’una
dona per cercar el seu lloc
en un espai masculí”.

El festival VEO proposa
treure les arts escèniques
dels espais convencionals.
Per això, els carrers i les es-
tacions de metro i de tren
es convertiran en escenaris
improvisats. Però aquesta
provocació teatral necessi-
ta, segons Mariví Martín,
un públic “lliure de prejudi-
cis, que es prepare per tin-
dre vivències personals,
que s’oblide del paper de ta-
faner i que es deixe confon-
dre i que dubti”. ■

TEATRE
La producció hispano-
cubana ‘Los ojos de la
noche’, al Versus
L’alternatiu Versus Teatre es-
trena avui Los ojos de la
noche, un text escrit per la
dramaturga madrilenya Palo-
ma Pedrero. L’interpreten
Pepe Ronda i Mónica Guffani,
sota la direcció de Pancho
García, tots cubans. Planteja
un joc de transformacions a
partir de la relació entre una
dona madura i un jove cec.
Ella s’adona que no percep el
que passa al seu voltant i
busca algú que l’escolti, algú
que, presumiblement, tampoc
ho veu perquè no pot. L’obra
es va estrenar l’agost passat al
Teatro Nacional de Cuba, de
l’Havana, amb aquesta matei-
xa companyia. La sessió d’es-
trena ha convidat afiliats a
l’ONCE, que la podran veure
pel sistema audioguia.

NOU TEATRE
Parrot apadrina el
nou espai escènic de
Castellterçol
El cantant Marc Parrot apadri-
na el nou espai escènic de
Castellterçol que s’inaugurarà
dissabte que ve. El nou local
està ubicat al centre de la vila,
en un antic teatre, i ha costat
dos milions d’euros. Parrot
farà un concert dins dels
actes d’inauguració, que
comptaran amb altres activi-
tats com danses i focs artifici-
als. La temporada del teatre
pretén combinar la progra-
mació professional amb
l’amateur “per tal que tots els
ciutadans se’l sentin seu”,
com va afirmar Parrot ahir en
la presentació oficial del nou
espai. El teatre, amb afora-
ment per a 210 persones, té
el propòsit de ser polivalent
per tal d’acollir dansa, teatre,
cine i música i, d’aquesta ma-
nera, ser el motor cultural del
Vallès Oriental, junt amb el
teatre Auditori de Granollers.

Espectacles
enbreu Salvarl’honor

La Compañía Nacional de Teatro Clásico porta al TNC
‘Don Gil de las calzas verdes’, de Tirso de Molina

Teresa Bruna
BARCELONA

Un vestuari sumptuós, qua-
dres barrocs fàcilment reco-
neixibles dels quals els per-
sonatges entren i surten, i
una música creada artesa-
nament sobre les cançons
que proposa Tirso de Molina
(l’incendi de l’Alcàsser ma-
drileny de l’any 1734 va des-
truir els arxius musicals del
segle XVII) conformen part
de la minuciosa posada en
escena de Don Gil de las cal-
zas verdes, una de les comè-
dies més transgressores, di-
vertides i brillants del Segle
d’Or espanyol, que la Com-
pañía Nacional de Teatro
Clásico porta a partir d’avui
al TNC.

L’argument es capbussa
en els cànons de la comèdia

d’embolics: una dona, a qui
han pres el xicot, es disfres-
sa d’home per enamorar la
seva rival fins aconseguir
que deixi l’home en disputa
i, així, salvar l’honor. Pel
camí, encisa un munt de
dones no previstes.

Hi ha un plegat de condi-
cionants que fan sobreviure
aquesta història escrita el
1615: “Tirso de Molina era
un literat professional, a qui
no feia cap falta escriure
sobre les seves vivències,
com feien la majoria d’au-
tors de l’època. La seva vida
era senzilla, era sacerdot”,
diu Eduardo Vasco, director
de la companyia. Precisa-
ment això li obre altres por-
tes: “Les dones que descriu
són fantàstiques, amb uns
recorreguts personals com-
plets que Tirso pot copsar

perquè era confessor. Sense
moure’s del confessionari
coneix tots els racons de
Madrid i els entrellats dels
poderosos de l’època”, diu
Pepa Pedroche, que inter-
preta Doña Inés, “la pija”
del segle XVII.

Eduardo Vasco hi veu
“una comèdia urbana ma-
drilenya sobre una dona
que no es conforma, i que el
fet que això s’escrigui pale-
sa un interès del Segle d’Or
per la dona transgressora”.
Per a Montse Díaz, que in-
terpreta els dos papers
transvestits, “Doña Juana
és una dona capaç de fer
qualsevol cosa per recupe-
rar l’honor. En aquella
època això era una declara-
ció de drets, de la necessitat
d’una dona de crear el seu
propi destí en un món do-

minat pels homes. Doña
Clara i Doña Inés són com
ella en un altre sentit, per-
què es volen casar amb Don
Gil sense escoltar ningú”.

Dauder, de pare
La Compañía Nacional de
Teatro Clásico té el com-
promís de mantenir viu el
patrimoni dramàtic del bar-
roc enllà. Tenen cinc for-
macions girant per l’Estat
espanyol amb diferents
obres. “Amb els músics,
som una plantilla d’uns 80
fixos, ensinistrats per can-
tar, ballar, parlar en vers i
interpretar determinats au-
tors”, diu Vasco.

Fix o no, des d’aquí des-
taquem la presència sem-
pre agraïda de Jordi Dau-
der, que interpreta el pare
de Doña Juana. ■

L’escenografia de la versió d’Eduardo Vasco de ‘Don Gil de las calzas verdes’ recrea quadres del Segle d’Or ■ ROS RIBAS


