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DRAMA VERITAT DOLOROSA

EL VALOR DE SERIIN CLASSIC
Juan Echanove protagonitza al Romea 'El precio', una reflexio social del gran Arthur Miller

Juan Jose Otegui
ijuan Echanove,
durant la

representado
d'EI precio.

Arthur Miller es bo.
No pots pas dir res
mes. El gran
Arthur Miller es

un classic. Tan

classic que sorpren
que encara seguei-
xi viu. Que ningu

m'interpreti malament. Espe-
ro que el gran Arthur Miller
segueixi viu molts molts anys i
que segueixi escrivint obres de
teatre. El que vine a dir es que
les paraules mite i mort solen
anar agafades de la ma, excep-
te quan apareix el gran Artliur
Miller per desmentir-ho.

Es que escriure Mort d'un
viatjant pesa realment molt. I
estar considerat com un dels

autors nord-americans mes

importants de tot el segle XX
encara mes. D'aquf ve que
quan algii posa en escena un
text teatral del gran Arthur
Miller sempre sigui una bona
noticia. Perque el gran Arthur
Miller es un classic.

.  I tambe progressista. I
tambe compromes. Sense anar
mes Uuny, El precio, Tobra que
presenta el Teatre Romea, ens
parla no nomes del que valen
les coses, sino "del que tots pa-

guem per I'ocultado dels nos-
tres propis sentiments... del
dolor enquistat amb el pas
dels anys... de la frustrado.
Ens parla en definitiva de la
veritat dolorosa", explica Tac-
tor Juan Echanove. el protago-
nista d'aquesta pe?a del gran
Arthur Miller.

A El precio, Tactor interpre-
ta un dels dos germans (un po-
lida i un doctor) que es reunei-
xen per vendre les propietats
del seu pare i examinar amb
detail la crisi economica (i de
valors, es clar) que viu la seva
familia, interpretada per Helio

Pedregal, Ana Marzoa i Juan
Jose Otegui, grans noms del
teatre madrileny.
Com ja es habitual en el

gran Arthur Miller, de les peti-
tes histories, que gairebe sem
pre son anodines. sempre se'n
despren un retrat d'una socie-
tat sencera en un moment

concret (Tobra data de Tany
1968). Un microclima sense

gaire accid, pero -com s'acos-
tuma a afirmar en aquests ca-
sos- amb molt de sentiment.

JOAH CASTRO

TREBALLD'ACTORS

Es per aixo que Echanove afir-
ma que aquesta pe^a es "sus-
tentada gairebe en la seva to-
talitat per un treball d'inter-
pretado". Per a aixo, ha optat
per la participacio d'un dels
millors directors, segons el seu
parer, del panorama teatral es-
panyol, Jorge Eines, amb qui ja
va treballar a Alrededor de Bar

ges, que es va presentar al Con-
dal Tany passat.

La intencio d'Eines i Echa

nove es, diuen, "deixar una

petita empremta en Tescena
espanyola, amb la vocado de
transcendir a traves de la

qualitat. No volem buscar un
exit comerciaj facil costi el

que costi". Es clar. Estem par-
lant del gran Arthur Miller. El
gran Arthur Miller es un clas
sic. I els classics van sempre
molt mes enlla de la mera co-

mercialitat.

GuillemClua

LAFITXA

*E1 precio'
Local: Teatre Romea

Dates: Fins al 9

de novembre

Horaris: De dimarts a

divendres. 21.00 hores.

Dissabte, 18.30 i 22.00 hores.

Diumenge, 18.30 hores.
Prcu: De 10 a 28 euros

DANSAelmite

BALLANT OPERA AMB XARMEN'
El coreograf Ramon Oiler aborda una nova adaptacio de Tobra
de Merimee. que compta amb la intervencio de la cantant Martirio

Arriba un moment en que el nom
d'una companyia de dansa contem-
porania ho diu tot. A Tescoltar-lo o
be se t'ericen els cabells amb un cal-

fred de reiteracions i epilepsies avor-
rides de tant vistes, o be dibuixes en

la teva ment un estil propi, una ma-
nera de fer que, amb els seus pros i
els seus contres al Ilarg d'una prolifi-
ca carrera, sempre es digna d'in-
teres. En aquest grup s'hi inscriu,
sens dubte, Metros, la companyia de
Ramon Oiler, que torna al Teatre Fa-
bia Puigserver per regalar-nos la seva
adaptacio de la Cannen de Merimee,
un dels arguments operistics mes
populars grades a la versio lirica (i
topica) de Bizet.

Aventurar-se a rellegir un mite i

intentar traduir-lo a un altre llen-

guatge -en aquest cas, la dansa con-
temporania- imposa a qualsevol,
pero Oiler s'ha tirat a la piscina. El
resultat es molt personal, com afir-
ma el programa de ma, amb un ar
gument "sintetitzat" fins a la me-
duMa i amb una intervencio sorpre-
nenl: la cantant Maitirio, que inter-
calara temes propis entre els frag
ments mes reconeixibles i suscepti-
bles de ser cantats de la gran pega
lirica.

Carmen, sigui en la versio que si
gui, literaria, operistica o coreografi-
ca, no canvia: es la dona per la qual
tots els homes perden el cap. fis ella
la que tria i ells els que, submisos,
obeeixen. Aixi ho fa el caporal Don

Jose, un militar que nomes enten
Tamer de manera absoluta i exclusi-

va. Pero es clar. Carmen no se sot-

met a la monogamia que s'estila i li
comencen a brillar els ullets pel To
rero. I d'aquesta manera ja tenim el
conflicte servit i la tragedia a tocar.

LAGELOSIA

El sentiment que destil-la la peija de
Merimee es la gelosia. I el que ha fet
la companyia Metros en aquesta
adaptacio ha estat recollir-lo i trans-
formar-lo en moviment. A Tescenari

del Lliuro, la perfeccio geometrica
del triangle es tenyeix de les baixes
passions dels seus integrants i tron-
tolla fins a desplomar-se en un tour
deforce dramaturgic, narratiu i co-

reografic al nivell del celebrat Romy
a July del 1997.

Des d'aleshores, sembla que Oiler
ha trobat el gust als grans escenaris,
tret d'algunes excepcions, cosa que
es d'agrair. Despres de Corre corre Di
va (Festival de Peralada, 1998), va es-
trenar Froutero, eljardi dels crits al
Teatre Nacional i va coreograflar
Texquisida i intimista meravellaPe-
cado pescado (totes dues el 2000).
L'any passat, amb un experiment so-
bre el vampirisme que responia al
nom de Sangpura, la seva companyia
va trepitjar per primera vegada el
Teatre Fabia Puigserver, escenari on
ara torna supervitaminada i super-
mineralitzada.

G.C.

LAFITXA

'Carmen*

Local: Teatre Fabia Puigserver
Dates: Fins al 12 d'octubre

Horaris: Divendres i dissabte, 21.00
hores. Diumenge, 18.00 hores
Preu: 20 euros
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ALTRES ESTREMCS n

ETDIRE SEMPRE
LA VERITAT
Direccio: Xavier Alberti

Local: Liiure de Gracia

Dates: Fins al 26 d'octubre

► Lluis Homar celebra 25
anys de trajectoria
profession^ amb un
muntatge a la seva mida: un
monoleg que es alhora un
balan<; de la seva carrera i un
homenatge al teatre. LImsa
Cunille firma el text; Alberti,
la direccio.

LOS UNOSPORLOS
OTROS
Direccio: Dani Perez
Local: Sala Muntaner
Dates: Fins al 26 de novembre
► Tercer espectacle en
solitari de Tartifex de la
celebrada £I loco de la calle.
Dani Perez (tambe autor i
interpret) aborda temes com
la religio, el mon del cine, la
parella, la politica i la
societat de consum.

INFANTILLATGES
Direccio: Xavi Fuster
Local; Teatreneu (Sala Xavier
Fabregas)
► Despres de presentar-se al
Grec i a Tarrega, aquest
monoleg de Raymond Cousse
inicia temporada tomant-se
a plantejar les grans
preguntes de la humajiitat
(la vida i la mort, la poUtica,
1 'amor, el sexe...) a craves dels
uUs d'un nen (Roger Pera).

LAPORTA51
Coreografia: Olga Mesa
Local: Sala Beckett
Dates: Fins a! 12 d'octubre
► El collectiu La Porta torna
a la Beckett per oferir una
altra mostra de les ultimes
tendencies en dansa
contemporania.

EEUUROPA
Direccio: Qiiim Masferrer
Local: Teatre de Sant
Domenec. Girona
Data: 10 d'octubre
► El trio comic Teatre de
Guerrilla ha inclos tres actors
estrangers per portar a terme
la seva parbdia sobre la Unk)
Europea i la seva
dependencia dels EUA

MOONDO
Direccio: Franjaner
i Dani Ibahez
Local: Teatre de Salt Salt
Data: 11 d'ocmbre
► Musica, audiovisual i
dansa es donen la ma en
aquesta espectacular estrena
que fusiona sonoritats
hindiis, afrocubanes i
mediterranies amb el funlQT,
eljazzeel rock.

BORIS VIAN,
CONSTRUCTOR
DTMPERIS
Direccio: Xavier Alberti
Local: Sala La Planeta. Girona
Data: 11 d'octubre
► Xavier Alberti ha reunit
una seleccio de textos.
poemes i cannons de Boris
Vian ̂ r rendir homenatge a
Tobra i a la persona. - G. C
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