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 Divertida
DÍAS ESTUPENDOS
La Villarroel
Alfredo Sanzol, fidel al seu teatre 
fet de retalls extrets de la vida 
quotidiana, aprofita l’excusa de 
l’estiu per deixar anar un 
divertimento intel·ligent, una 
reflexió sobre les expectatives 
vitals dels humans (personatges 
com un home que viola un meló, un 
torero arrepentit, un guàrdia civil i la 
nudista) i com de frustrant és 
intentar concentrar en tres 
setmanes el que no fem la resta de 
l’any. Humor amb ironia.

  Adient
LA MUNTANYA AL TEU VOLTANT
Teatre Grec
Cesc Gelabert encapçalava 
l’homenatge que el Grec ha rendit 
enguany als veterans de la dansa 
contemporània a Catalunya. Era la 
primera vegada que una companyia 
de dansa del país inaugurava el 
festival i Gelabert –amb l’embolcall 
fantàstic de la Banda Municipal de 
Barcelona, amb música de Borja 
Ramos i Carles Santos– va recórrer 
a la nostra cultura tradicional, a la 
sardana (després del fiasco de Ki), 
per apel·lar a les entranyes del 
públic, a les forces tel·lúriques 
d’aquesta terra, que és nostra 
terra. Una inauguració satisfactòria.

LUCES DE BOHEMIA
Biblioteca de Catalunya
Que un esperpent de Valle Inclán es converteixi en el gran èxit (de públic i 
de crítica) del Grec és culpa d’Oriol Broggi i la seva fórmula senzilla, 
valenta, divertida, desacomplexada i gens grandiloqüent de fer teatre. 
Lluís Soler broda Max Estrella; la resta de companyia el segueix de prop. 

 Magistral
UNE FLÛTE ENCHANTÉE 
Mercat de les Flors
Magistral en el sentit més pur, de 
mestre. Peter Brook va tornar a 
enlluernar i va obligar els crítics a 
col·locar junts dos adjectius que tot 
sovint es mosseguen: brillant i 
senzill. Una òpera sòbria feta amb 
quatre canyes –manipulades per 
dos rastafaris–, però amb un 
Papageno i una Pamina fora de 
sèrie. Un homenatge, a més, a La 
flauta màgia de Bergman que 
extreia la bellesa en els gestos 
més mínims d’uns grans actors.     

 Instructiva
LA NOSTRA CLASSE
Teatre Lliure: Gràcia
La combativa Carme Portaceli posa el dit a la llaga rememorant un 
fragment molt concret però a la vegada universal de la història del XX a 
Europa. Una lliçó emocionant que reflexiona sobre la veritat, la culpa, la 
maldat, el judici, el perdó. Tornarà per fer temporada al Lliure.

44 espectacles de dansa i teatre i 52 nits després, l’últim 
Festival Grec dirigit per Ricardo Szwarcer abaixa la persiana.  
Laura Serra recull el veredicte dels crítics ‘Time Out’.

El Grec, vist per sentència
Estel·lar
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Teatre

 Antiteatral

  Decebedora

 Ensopida
UN MAGE EN ÉTÉ
Teatre Lliure: Montjuïc
Olivier Cadiot va ser el primer 
novel·lista que van convidar de 
director associat al Festival 
d’Avinyó. Ludovic Lagarde és el 
director que s’ocupa de les seves 
posades en escena i Laurent 
Poitrenaux les interpreta. Però les 
peripècies existencialistes del 
mag, un Robinson fora de lloc, es 
van quedar en un avorriment supí, 
una obra decebedora, en què el 
públic va quedar atrapat, immòbil, 
com el pobre actor al mig de 
l’escenari.  

PETRA, LA MUJER ARAÑA Y EL PUTÓN 
DE LA ABEJA MAYA
Teatre Lliure: Gràcia
Sol Picó s’arrisca. I qui s’arrisca pot 
fallar. En el primer muntatge en què 
la coreògrafa pretenia sumar text 
(Les amargues llàgrimes de Petra 
von Kant de Fassbinder) i 
moviment, la paraula va acabar 
guanyant la batalla. L’obra es 
perdia en una teranyina 
d’excentricitats, personatges fora 
de lloc i rareses que no plasmaven 
la claustrofòbia i la manca d’amor 
que descriu l’original. Molt soroll 
per a no res. 

ESPERANT GODOT
Mercat de les Flors
Sempre és una bona notícia la 
recuperació del clàssic de Beckett 
que cada vegada obre una nova 
interpretació. I no es pot dir que 
Joan Ollé no se l’hagi rellegit al peu 
de la lletra, acotacions incloses. 
Els intèrprets es lliuren al joc, però 
la funció no acaba d’arrencar el vol, 
sempre continguda per la lectura 
plana que li agrada fer a Ollé, 
esperant la feina del públic. L’obra 
es queda a mitges, sense sal, amb 
manca de decisió. Formalment 
perfecta, i avorrida.

 Cridanera
LA CAÍDA DE LOS DIOSES
Teatre Grec
L’expectativa que havia aixecat 
aquesta versió teatral de l’obra 
mestra de Luchino Visconti –amb 
entrades exhaurides– va ser 
inversament proporcional a la 
qualitat de l’espectacle. En realitat, 
el muntatge de Tomaz Pandur va 
resultar un exercici d’esteticisme 
buit, un intent desastrós d’acostar-
se al mestre des de l’escenografia i 
i el vestuari sense tenir en compte 
l’ànima dels personatges. Amb 
Belén Rueda al capdavant, els 
intèrprets no van aconseguir 
transmetre cap emoció. 

   Innòcua
TODOS ERAN MIS HIJOS
Teatre Poliorama
Avalada per l’èxit de Madrid, i cal reconèixer que amb el beneplàcit del 
públic poc avesat al teatre, l’argentí Claudio Tolcachir ha enfurismat els 
apostòlics en polir el dolor i tota la profunditat de l’obra d’Arthur Miller. 
L’ha convertida en una historieta per passar el diumenge a la tarda, i no li 
ha sabut treure la pàtina i els tics del teatre de la capital del regne. Carlos 
Hipólito sobresurt, esclar, quin ofici.

Brutus

 N’hi ha que es creuen –he, 
he– que Barcelona és des 

de fa unes dècades membre de 
l’Ivy League cultural 
occidental. Que tothom perd el 
cul –literalment– per saber què 
coi estem fent a la ciutat. No 
els enganyaré, il·lustre poble, 
això passa en alguna 
disciplina, com en l’art 
contemporani o els festivals 
massius de música. Però quan 
parlem de teatre, la cosa 
canvia. Snif.

 En el sistema teatral 
europeu, Barcelona juga  

a segona divisió. Té jugadors 
que es troben a les files dels 
millors equips, els que guanyen 
títols, com Lluís Pasqual, La 
Fura dels Baus o Calixto Bieito. 
Res més. Difícilment, els 
programadors continentals ens 
visiten per saber què es cou a la 
ciutat. I si nosaltres mirem 
bocabadats les noves obres de 
jovencells anglosaxons com 
Sarah Ruhl, Tarrell Alvin 
McCraney o Polly Stenham, ells 
no es preocupen de nosaltres. 
Gens.

 Som perifèrics. I potser 
aquí es troba la virtut del 

BIT, el projecte llançat per 
Focus i capitanejat per Bieito. 
Perquè, no ens enganyem, aquí 
es fan productes bons –ara em 
poso xovinista–, i fa falta una 
petita empenta. Pau Miró, per 
exemple, va triomfar fa uns 
anys a Itàlia amb Plou a 
Barcelona. I poca cosa més. 
Sabem de la devoció que 
aixeca entre els melòmans 
Carles Santos. I ja està. 
Ajuntar-los en un sol projecte 
servirà per donar-los 
embranzida. Si no ho fem 
nosaltres sols, ningú vindrà a 
demanar-nos que ho fem.

 Una altra cosa és que això 
del BIT compti amb altres 

còmplices locals de pes. Al 
fulletó que van repartir a la 
presentació es deia que 
l’espectacle al voltant de 
Ramon Llull que han de dirigir 
Àlex Rigola, Andrés Lima i 
l’alemany David Marton ha de 
passar per Girona –fins i tot 
començar-hi–, i a la bufona 
ciutat de la resistència 
septentrional, no en saben res, 
no del filòsof mallorquí, sinó del 
BIT. –Andreu Gomila 

La perifèria
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