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Opinió

El Lazarillo de Tormes

El 15 de novembre passat els alumnes de 3r d'ESO
del nostre Institut vam anar a l'Ateneu l'Aliança de
Lliçà  d'Amunt  pe  veure  la  posada  en  escena  de
El  Lazarillo  de  Tormes,  l'obra   és  una  de  les
lectures obligatòries de Llengua Castellana  per al
segon trimestre.

Representació teatral a l'INS Antoni Cumella

La història  es presentava de la  següent manera :
Una parella jove i la seva filla petita es trobava a
casa seva. La dona, buscant una mica de canvi a la
seva  vida,  decideix  no  explicar-li  a  la  seva  filla
l'habitual conte de cada vespre, sinó buscar-ne un
altre.  Mentrestant,  el  marit  aprofita  per  anar  a
dutxar-se.  Tot  just  quan la  mare ha començat a
llegir  la  primera  línia  del  conte,  podem  veure
l'home vestit completament diferent, al·legant ser
Lázaro de Tormes. 

La  dona,  incrèdula,  creu  que  el  seu  marit  s'ha
tornat  boig,  però  finalment  accedeix  a  acceptar
que el seu marit és realment qui diu ser. A partir
d'aquí, el suposat Lázaro de Tormes anirà explicant
històries sobre tots els amos que va tenir i  sobre
totes les cases en les que va viure.

Ens va semblar una obra molt ben representada per
part dels actors, encara que hi vam trobar certes
coses a millorar, com per exemple els  efectes de
llum,  ja  que  quan  es  pretenia  deixar  l'escenari
completament invisible al públic, una mica de llum
natural entrava per la part del darrere, deixant a la
vista dels espectadors tot el que passava.  A més,
alguns alumnes des del seu seient podien veure els
actors  canviant-se  de  vestuari  a  un  costat  de
l'escenari. 

Portada de la versió adaptada de l'obra.

Ens  agradaria  recomanar  aquesta  obra   per  als
cursos següents ja que es tracta d'un clàssic de la
Literatura Castellana que cal  conèixer i  l'obra és
molt  representativa  del  gènere  de  la  picaresca.
Això sí, aniria ve que la representació de l'obra fos
després de llegir el llibre  o mentre el  llegim així
en podríem treure més profit i també podríem fer
una  crítica  més  acurada.  Però  ja  se  sap,  les
companyies  de  teatre  programen  les
representacions en funció del seu calendari.  


