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MIRAR-SE
EL MELIC
NO ÉS
DOLENT

Un dels fenòmens teatrals de
la dècada passada ha estat,
sense dubte, la irrupció a Ca-

talunya del teatre argentí. Noms
com Daniel Veronese, Javier Daul-
te, Rafael Spregelburd, Claudio Tol-
cachir o Ricardo Bartís s’han con-
vertit en habituals, sobretot de la
Sala Beckett, el Teatre Lliure i del
festival Temporada Alta, gran im-
pulsor de l’última onada. Fins i tot
un autor, Daulte, ha dirigit fins fa
dos dies un espai a Barcelona, La
Villarroel, cosa que demostra fins a
quin punt ha estat d’important
aquesta arribadamassiva d’autors,
directors i actors sud-americans.

Parlant amb Veronese a Buenos
Aires, recordo que em deia que
ells, d’un temps ençà, havien après
a mirar-se el melic, a deixar d’imi-
tar tendències foranes, a adaptar
i/o versionar textos del nord, i s’ha-
vien dedicat a parlar d’ells matei-
xos. Podem veure, sí, Veronese diri-
gint un Glengarry Glen Ross a Ma-
drid, o Tolcachir fent a la capital
argentina August: osage county, el
gran èxit del teatre nord-americà
dels últims temps. Amb actors fa-
mosos, dels que surten a la televi-
sió. Però el quid de la seva feina no
el trobem aquí, sinó a casa seva, on
solen disposar d’una petita sala
d’assaig, un laboratori on queden
amb els amics actors, i proven tex-
tos, recursos, fins a altes hores de
la matinada. Els directors presen-

ten escrits seus o d’altres. I estan
disposats a tot. Els intèrprets,
també. I d’aquí surten coses tan
meravelloses, tan directes, com La
omisión de la familia Coleman o
Espía a una mujer que se mata.

Aquest mètode només és possible
en una ciutat, Buenos Aires, on el
teatre forma part de la vida quotidi-
ana de la gent, amb un públic que
busca noves experiències per fugir
d’un dia a dia asfixiant. Veronese,
enamorat de Txékhov durant el pe-
ríode de la nostra conversa, deia
que veia el seu país com la Rússia
de finals del segle XIX, amb grans
esperances i amb una realitat es-
parverant. Per això són tan presents
en les obres de l’autor rus l’absurd
de la vida, la il·lusió i el desencís.

No estem proposant que muntem
més teatre contemporani català, la
presència del qual és important,
sinó que intentem retrobar el corat-
ge. Amb la institucionalització, les
ganes de fer-se ric, l’art se n’ha anat
a fer punyetes. No sempre, però sí
en molts casos. L’espectacleLlits
n’és un exemple. Els alemanys, que
tenen diners a cabassos per fer tea-
tre, no han perdut empenta i
podem veure un actor com Martin
Wuttke, reconsagrat, pujar damunt
d’una taula i passejar-s’hi per sobre
amb un monòleg de George Tabori
com va fer fa un parell d’anys a Giro-
na. I això vol dir valentia, il·lusió.a

De gira

Kexev Kezev
Tarragona

dEspectacle del grup de
dansa contemporània i cla-

qué Tapeplas, adreçat a tota la
família. Un ballarí de claqué i un
percussionista conviden el pú-
blic a viatjar pel món del ritme.
Auditori Caixa Tarragona
Dia 10 (12 h)

La Glòria del Mercat
Salou

dL’incansable Joan Pera
aprofita el dia de festa del

teatre Condal per passejar per
Catalunya aquest espectacle es-
crit per ell mateix, en homenatge
a la seva mare, venedora al Mer-
cat de Mataró. Tres moments
històrics narrats per una dona.
Direcció: Víctor Muñoz i Calafell.
Teatre Auditori
Dia 11 (22 h)

La X Caiguda
de l’Imperi Romà
Granollers

dEspectacle creat per Teatre
Arca en el seu 30è aniver-

sari, a base d’aventures reals vis-
cudes per la companyia. Autor:
Jesús Roche. Amb Vicente Gil,
Anaïs García i Jesús Roche.
Teatre Ponent
Dia 15 (21 h)

Els óssos russos
Igualada

dSota un únic títol, repre-
sentació de dues comèdies

d’Anton Txékhov: L’ós i El prome-
tatge. Companyia Perestroika-a-
tak, amb Tània Munné, Jordi Mi-
ñarro i Òscar Puente. La direcció
és de Boris Rotenstein.
Teatre de l’Aurora
Dia 15 (22 h)

Nadal a cals Cupiello

Unabogeria familiar coproduïdapelCentred’Arts
EscèniquesdeReus (CAER) i LaPerla29.S’estrena
divendresqueveal teatreFortunydeReus (tambédissabte),
a les21h.A finals demes farà temporadaaBarcelona.

D
esprés de pair les festes, arriba l’ocasió de veure com
les paeix una família italiana d’allò més tradicional.
Oriol Broggi canvia de registre per dirigir aquesta co-
mèdia costumista molt propera al sainet, que el ma-

teix autor (Eduardo de Filippo) subtitula Farsa familiar en tres
actes. El pare (Pep Cruz) té mal geni i està amoïnat amb el seu
pessebre, i la mare (Marissa Josa) té l’obsessió d’estar per tot-
hom i tenir-ho tot a punt. A casa hi viuen el nen (Bruno Oro), ja
granadet però mimadíssim per la mare, sense cap intenció de
marxar, i el tiet (Ramon Vila), tan malcarat com el seu germà,
però, a més, solter i jugador. La nena (Màrcia Cisteró) està ca-
sada amb un industrial (Carles Martínez) més gran que ella,
tan ric com avorrit, amb qui s’acaba de barallar... com sempre.
Completa el quadre un amic del noi (Joan Arqué) que a la vega-
da és amant de la noia, i planegen una fuga en plenes festes.
Una obra coral –que compta també amb Jordi Coromina, Noël
Olivé– que us farà veure que el Nadal a casa vostra va ser una
bassa d’oli. Malgrat la indigestió.a Teresa Bruna (Reus)

‘Off’

El sopar a la italiana

Teatre en festes
Quadern de teatre

‘Els malvats’
de Biel Perelló
(Versus), a
dalt, i a sota
Joan Pera
envoltat de la
resta d’actors
de ‘La doble
vida de John’
de Ray
Cooney
(Condal) AVUI

L
es festes nadalenques
conviden a uns tipus
d’espectacles digestius i
ganduls, aptes per a l’oci

més desacomplexat. És el cas de
La doble vida d’en John de Ray
Cooney (Condal), una peça
comercial que funciona la mar de
bé, amb un Joan Pera que ja no
deixarà de fer d’ell mateix, faci el
personatge que faci, atrapat en el
seu histrionisme que, tanmateix,
arrossega un públic entusiasta i
incondicional. Hi destaca la
contenció i l’aplom de Lloll Bertran,

a qui han provat
molt els 25 anys
damunt l’escenari,
com celebrava en
el mesurat,
esponjós i directe
Show de la Lloll. I
una grata sorpresa:

David Verdaguer, que
assumeix amb gran

desimboltura el
personatge clau

d’aquest endimoniat
vodevil de set portes

on un taxista bígam (Pera) fa

mans i mànigues per amagar la
inevitable veritat.

Esclar que en la vacança també
hi ha espai per a les delikatessen,
com l’exquisida menja
Corazón/lengua d’Alfonso
Villalonga, músic, cantant i
showman d’una rara qualitat
expressiva que amb el format del
cabaret ofereix un espectacle
carregat de poesia i de sarcasme;
sempre, però, amb l’elegància
aristocràtica que duu a la sang.

Les garrotades al tió van ressonar
al TNC amb l’espectacle Llits, un
monumental desengany que, sota
el pretext de combinar música, circ i
teatre visual, i amb la coartada de
reunir un equip de primera,
malbarata art i recursos en una
apoteosi de matalassos que potser
tapen el forat negre de l’enorme
escenari, però que esmorteeixen les
millors energies dels seus
intèrprets. Lluís Danés s’erigeix en
un empedreït matatalents, que si a
Tranuites Marta Carrasco li va salvar
la cara, i el director li paga
apropiant-se d’una seqüència de
J’arrive (Infant de Beirut), ara aboca

al desori valuosos artistes com
Albert Pla o Lídia Pujol. S’ha de ser
molt matusser per balafiar tanta
aptitud artística o tenir vocació
d’anti-Mides i convertir en plom tot
l’or que toca. Una història
desdibuixada, un text pretensiós i
insuls en una dramatúrgia inexistent
i una escenografia enfarfegant. Pel
que fa al component de circ... aneu
a veure, així que es reposi, La sort
du dedans de Blai Mateu, als
antípodes d’aquest teatre ric,
solemne i ampul·lós propi d’un
mans foradades, o bé visiteu el
Limbus de Leandre Ribera a
l’Ateneu de 9 Barris, autèntic circ
tradicional de qualitat.

L’últimmuntatgedeGemma
Beltranal capdavantde laCia.Dei
Furbi ésunhilarant viatgea l’infern
de lamàd’experts comDante,Orfeu
i JosefK. queacompanyenun
periodistaperdocumentar els fets.
Elmenysencertat ésel títol,Asufre,
quenomésdemostra lapoca
confiançaamb l’idiomapropi, i que
evoca laparadigmàticaolordesofre
crematquehadefinit sempreels
infernsescènics.Unadesconfiança

que fregael ridícul quanper
esmentar els clàssics tambées
recorreal castellà (Horacio,Ovidio,
Homero... i perquènoPereBotero?).
Els jocsdeparaules, els
recargolaments vertiginososdedites
i refranysamb finals sorprenents,
l’endimoniadaespiral d’absurds
semànticsconstitueixenelmillorde
l’espectacle, bendefensatperquatre
actors torrencials.

Una frescor semblant la trobem a
Els malvats de Biel Perelló (Versus),
una desbocada paròdia del gènere
d’espionatge que compta amb vuit
intèrprets prodigiosament versàtils
capaços d’incorporar una multitud
de personatges i de situacions
pròpies del cinema (persecucions,
assassinats, extorsions i segrestos) i
de recrear enunespai pràcticament
buit unclimademisteri
constantmentcapgiratper la
caricaturadelspropismecanismes
del suspens.Undiàleg fulgurant i
picatquedesembocaenun
intercanvi d’humorades, debromes
metateatrals sobreelmateix autor
dramàtic, d’acuditsdelirantsque fan
lesdelíciesdel públic.a
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