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Lluís Pasqual va presentar ahir a Madrid el seu espectacle

El teatre de La Abadía acull la producció del Teatre Lliure amb subtítols en castellà

Lluís Pasqual porta ‘Tot esperant
Godot’ a Madrid en català

Jordi Salvat
MADRID

Pocs dies abans
d’enllestir el seu
treball com a co-
missari del pro-
jecte de la Ciutat
del Teatre, el di-
rector Lluís Pas-
qual estrena la
versió catalana de
‘Tot esperant Go-
dot’ a Madrid.

D
ins del marc del
Festival de Tardor,
aquesta nit s’estre-
na al teatre de La
Abadía de Madrid

l’obra Tot esperant Godot, una
producció del Teatre Lliure diri-
gida per Lluís Pasqual. L’espec-
tacle, que ja es va estrenar a
Barcelona el febrer del 1999, es
podrà veure en la versió original
en català amb subtítols en cas-
tellà. “La traducció és una cosa
freda, que et distancia i fins i tot
produeix torticoli. Però això
passa sempre. I el que ocorre és
que al cap de deu minuts, vint
com a màxim, la gent pràctica-
ment deixa de llegir perquè l’e-
nergia dels actors els dóna més
que el text”. En aquest sentit,
Pasqual va recordar que el fet de
tractar-se d’una obra coneguda i
d’alt grau poètic la fa més fàcil-
ment comprensible per a tot ti-
pus de públic.

Escrit per Samuel Beckett als
anys 50, es tracta d’un drama
que gira entorn de dos roda-
mons que esperen la visita d’un

ésser anomenat Godot que no
arriba mai i que ells mateixos
han deixat d’esperar. “Godot és
tot el que un es pensa que vin-
drà de fora per arreglar-li les
coses. Beckett ja va dir fa cinc
dècades que no vindria, que no
arribaria mai, i Godot és un
punt de desesperança i, alhora,
d’esperança. Godot pot ser
qualsevol cosa, un cafè, les peti-
tes coses que un s’inventa o un

canvi polític [en referència a les
darreres eleccions catalanes]”.

Pasqual va explicar també
que dimarts vinent entregarà el
projecte de la Ciutat del Teatre
de Barcelona i deixarà el seu
càrrec com a comissari de la se-
va posada en marxa. El director
es va mostrar cansat per aquesta
etapa de la seva vida, però va
assegurar que el fet d’haver
nascut sota el signe de Bessons

l’havia ajudat a separar les seves
facetes creatives i administrati-
ves de manera força satisfactò-
ria. “Em semblava que tota la
meva experiència la podia posar
en una tasca com aquesta. A
partir de les coses que no m’a-
gradaven, que no funcionaven i
que ja havia intentat canviar.
Per això m’he passat dos anys
fent un personatge francament
desagradable, que és preparar
un projecte per a un ajunta-
ment”.

Preguntat sobre si tenir llest
el projecte de la Ciutat del Tea-
tre era com si finalment hagués
arribat Godot, Pasqual es va
afanyar a negar-ho. “No, això vol
dir que l’hem conjurat per tal
que vingui. Ara hi ha un avan-
tatge, que és que els edificis ja
s’estan construint. No és un
projecte sobre el buit, sinó que
el nou Lliure i el nou Institut del
Teatre estaran llestos d’aquí a
un any. Això és ineluctable”. El
director, nascut a Reus el 1951,
va explicar que el seu descorat-
jament principal era perquè no
podia posar sobre l’escenari les
obres programades, “és com es-
tar fent receptes i no tenir una
cuina per poder-les realitzar”.
En aquest sentit, Pasqual no es
va voler posicionar sobre si un
cop construïdes les noves ins-
tal·lacions li agradaria ser-ne el
director. De moment, va dir, es
dedicarà a assajar amb el Lliure
El jardí dels cirerers, de Txékhov.

Després d’una gira per Cata-
lunya, la nova versió de Tot es-
perant Godot ja ha anat a Lisboa,
Sarajevo, Estrasburg i Milà. El
muntatge, que estarà en cartell
fins diumenge que ve, està
protagonitzat per Eduard Fer-
nández, Anna Lizaran, Roger
Coma i Francesc Orella. L’espai
escènic està signat per l’artista
Frederic Amat.

El Goya recupera ‘Don Juan Tenorio’ amb
María Pajares com a Doña InésM.M.

BARCELONA

María Pajares, filla
del còmic Andrés
Pajares, debuta di-
jous a Barcelona
interpretant Doña
Inés, en una versió
clàssica d’‘El Teno-
rio’, de José Zorrilla,
al Teatre Goya.

L
a jove actriu, que
només ha pujat a
l’escenari en una
substitució d’última
hora a la sarsuela La

corte del faraón, defineix Doña
Inés com “una noieta de 17

anys al segle XVI, innocent,
que no ha vist món ni sap res
dels homes i que confon l’a-
mor terrenal amb el diví”. Pa-
jares s’encara al públic acom-
panyada de la Compañía de
Clásicos Españoles, responsa-
ble d’aquesta versió de Don Ju-
an Tenorio, que no es represen-
tava als escenaris barcelonins
des de feia 24 anys.

El Tenorio arriba a Barcelona
amb adaptació i direcció de
José Luis Matrán, que inter-
preta, només, el Don Joan més
veterà. El Tenorio jove és ara
José Manuel Matrán, fill del
director, que debuta en el pa-
per a Barcelona, encara que ja
havia fet de Luis Mejía.

El Tenorio de Matrán és un
espectacle de dues hores amb
actors de Barcelona, Madrid i

València, “gent de teatre, no
de cinema o televisió”, segons
Matrán, estudiós de l’obra. Per
això, aquest muntatge es re-
presenta amb acotacions afe-
gides, que amplien la infor-
mació sobre com Zorrilla va
escriure El Tenorio, en qui es va
inspirar, quan es va vendre els
drets d’autor... tot introduït al
públic per Doña Ana de Pan-
toja, la germana Tornera de
les Calatravas de Sevilla i Lu-
cía, personatges que el direc-
tor fa aparèixer al principi i en
els intermedis.

Com a valor afegit, el Teatre
Goya dedicarà les funcions
dels dijous als actors que han
representat Don Juan Tenorio als
escenaris catalans. El 4 de no-
vembre la funció homenatja
l’actor de 90 anys Enrique

Guitart, el dia 11 es dedicarà a
la memòria de Mario Cabré, el
dia 18 estarà presidida per
l’actor Alejandro Ulloa i el 25
recordarà el desaparegut Juan
Manuel Soriano.

Valladares i ‘Trampa mortal’
Tradicionalment, El Tenorio

es representa pels volts de l’1
de novembre i com que el Go-
ya no vol trencar motllos, ja té
prevista la programació per
més endavant. El 22 de de-
sembre arribarà Paco Vallada-
res amb la comèdia policíaca
Trampa mortal, d’Ira Levin.
Després, el teatre té previst
l’aterratge d’Emilio Gutiérrez
Caba amb La mujer de negro i a
finals de temporada, abans del
Grec, es programarà La huella,
d’Agustín González.

.............................
Carulla, Soldevila i Gila
reben la Medalla d’Or al
Mèrit Artístic
Efe
BARCELONA

Les actrius Montserrat Carulla
i Carlota Soldevila i
l’humorista Gila han rebut la
Medalla d’Or al Mèrit Artístic
que atorga l’Ajuntament de
Barcelona. Soldevila ha rebut
el premi per la seva constant
dedicació al teatre, tant en la
vessant de la interpretació
com en la pedagògica i
funcional. L’actriu va crear Els
Joglars, al costat d’Albert
Boadella, i és la mare del Grup
Independent de Teatre i del
Teatre Escorpí. També va
col·laborar amb el naixement
del Teatre Lliure. Actualment
és la delegada de Direcció i
Coordinació General de la
Comissió d’Estudis de
l’Institut del Teatre de
Barcelona. Montserrat
Carulla, que va debutar al
Romea, sempre ha treballat
entre Barcelona i Madrid.
Aquesta actriu ha combinat el
teatre amb la televisió, on ha
fet programes i sèries, entre
els quals Laberint d’ombres, que
s’està emetent actualment a
TV3. A Miguel Gila se li ha
concedit el premi per la seva
dedicació i creativitat en el
camp de l’humor. Gila va
començar la seva carrera el
1950 en un acte per recaptar
fons per a la gent necessitada.
L’humorista ha actuat per tot
Espanya i per Iberoamèrica.
Una altra cara de la seva vida
professional és la literària.
Gila va escriure a la revista La
Codorniz als anys 50. També ha
publicat diversos llibres: Un
poco de nada, Y entonces nací yo.
Memorias para desmemoriados i
Memorias de un exiliado.
Argentina mon amour.

.............................
L’actriu María Jesús
Valdés obté el Premio
Nacional de teatre
Efe
MADRID

L’actriu María Jesús Valdés va
rebre ahir el Premio Nacional
de teatre 1999 que concedeix
el ministeri d’Educació i
Cultura. La vida professional
de l’actriu madrilenya consta
de dues etapes separades per
35 anys en què es va dedicar
per complet a la família. De la
seva primera etapa destaquen
obres com ara El alcalde de
Zalamea, de Calderón de la
Barca. De la segona etapa, que
va començar el 1991, cal
destacar La casa de Bernarda
Alba, que es va veure al Teatre
Principal de Barcelona la
temporada passada. El
Premio Nacional de
literatura dramàtica va ser
per al’escriptor i filòsof
Agustín García Calvo per
l’obra La baraja del Rey de Don
Pedro. L’obra és una reflexió
sobre el poder, el sexe i
l’amor a través dels
enfrontaments entre Pere el
Cruel i Enric de Trastàmara.
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