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D’Otel.lo a Leontes

30

TRAGICOMÈDIA CONTE D’HIVERN TEATRE GREC // DEL 4 AL 7 DE JULIOL // 22.00H // 12-28 y

PERE ARQUILLUÉ,
AL CENTRE,
FLANQUEJAT PER
L’EXCEL.LENT ELENC DE
‘CONTE D’HIVERN’.

FerranMadico dirigeix ‘Conte d’hivern’, una de les últimes obres escrites per Shakespeare

La gelosia és el
motor d’aquest
singular text
entre comèdia
i tragèdia

E
l Conte d’hivern que Ferran Madico diri-
geix al TNC s’hauria d’haver inclòs en el
Grec-2006, però els compromisos pro-
fessionals d’alguns dels seus intèrprets

van ajornar l’estrena i van impedir que pogués-
sim assaborir llavors aquesta estranya menja. Es-
tranya perquè Conte d’hivern és una de les obres
més singulars de William Shakespeare i, també,
una de les menys representades. És, a més, una
de les últimes de la seva producció, escrita per
“un Shakespeare vell, humanista i savi que ens
convida a contemplar la vida amb voluntat pe-
dagògica i ens diu que sempre hi ha la possibilitat

de regenerar-se”, com apuntaMadico.
El protagonista de Conte d’hivern és Leontes,

rei de Sicília, un personatge agermanat amb
Otel.lo per la seva infundada gelosia, que precipi-
tarà la catàstrofe quan el monarca ordeni l’em-
presonament de la seva dona Hermione sota una
falsa acusació. No obstant, aquest cop l’autor es
mostra indulgent i brinda una segona oportunitat
al seu desconfiat protagonista, que
podrà reparar tot el mal causat per
la seva imaginació febril. Aquest
constant oscil.lar entre la comèdia i
la tragèdia, entre el drama líric i la
fantasia heroica, confereix a Conte
d’hivern el seu caràcter singular.
Com faria més tard a La tempesta,

Shakespeare ubica els seus personatges en un
món màgic, surreal, d’acord amb les pautes sug-
gerides per un estil literari, el romanç,molt popu-
lar a la Gran Bretanya a començaments del segle
XVIII. És clar que, enmans del genial dramaturg,
les aventures cortesanes o els girs fantàstics habi-
tuals en el gènere s’enriqueixen amb agudes ob-
servacions sobre la naturalesa humana.

Afortunadament, doncs, aquest
any Madico ha aconseguit quadrar
l’agenda del seu equip i Conte d’hi-
vern arriba per fi als escenaris. Pere
Arquillué encapçala un repartiment
en què figuren intèrprets comFran-
cesc Luchetti, Cristina Plazas, Òscar
Rabadan o Pedro Casablanc.

De l’esquinçament de l’ànima

MONÒLEG 4.48 PSICOSIS TEATRE OVIDI MONTLLOR // DEL 28 DE JUNY A L’1 DE JULIOL // 21.30H // 20 y

LeonorManso interpreta la desesperada obra pòstuma de Sarah Kane

D’estadístiques n’hi ha per a totsels gustos i fins i tot algunes, a
la Gran Bretanya, arriben a determi-
nar l’hora en què es produeix el
nombre més elevat de suïcidis: les
4.48 de la matinada. Es considera
que llavors ja han deixat de fer efec-

te els fàrmacs que han pres els ma-
lalts la nit anterior. Aquí hi ha l’ori-
gen del títol 4.48 Psicosis, l’obra
pòstuma de Sarah Kane. La jove
dramaturga, actriu i directora bri-
tànica es va suïcidar el 1999 als 28
anys, i va deixar cinc textos, durís-

sims i provocadors, que l’han con-
vertit en una autora de culte, sobre-
tot a Alemanya.
La intèrpret argentina Leonor

Manso és l’encarregada de desple-
gar admirablement un punyent
monòleg, que es podrà veure quatre

dies al Teatre Ovidi Montllor, sobre
els perfils més sinuosos i foscos de
l’ànima humana. Ella és aquella do-
na que, en la seva lúcida agonia, re-
butja la compassió aliena i sobretot
l’autocompassió. El seu compatriota
Luciano Cáceres firma la direcció
d’un muntatge minimalista que no
necessita cap arranjament. No en va
es tracta d’un angoixant viatge sense
bitllet de tornada que va obtenir un
unànime reconeixement de la crítica
argentina. JOSÉ CARLOS SORRIBES
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