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● Els actors de la nova com-
panyia 9 Flores y un Capu-
llo diuen que senten “els
nervis de la nit de Reis: no
sabem si ens portaran re-
gals o carbó.» Debuten pro-
fessionalment al Versus
amb El cuadro o El princi-
pio del fin, un text d’Àlex
Mañas que els ha servit
com a taller de final de curs
de l’escola Eòlia. La compa-
nyia són nou noies i un únic
noi. Mañas, que va debutar
el 2005 al Versus («una sala
fetitxe», diu), s’ha inspirat
en l’olor de Tres germanes
de Txèkhov. Es veu que els
alumnes de classe, i ara ac-
tors, li preguntaven: «Per
què es queixen tant les pro-
tagonistes i no fan res per
anar a Moscou?» Respon bé
a la tesi de l’obra, a la pre-
gunta que l’autor es vol res-
pondre: «Com s’ha de fer
per viure més intensament 
la vida: consolidant-se en
allò conegut o saltant d’ex-
periència en experiència?»

Els deu personatges mi-
raran de situar-se en alguna
actitud vital confortable. El
punt de partida és fosc: una
noia, que té por de sortir al
carrer, pinta els seus fantas-
mes com si fes teràpia al
psicòleg. | J.B

BARCELONA (Barcelonès)
‘El cuadro o El principio
del fin’
Fins al 29 de gener. Versus
Teatre. www.versusteatre.com

Debut d’il·lusió

● Jaume Villanueva ha estirat
la manta i ha portat a la prime-
ra plana de la cartellera el cas
d’una parricida del Raval que fa
feredat. Ho fa amb un reparti-
ment contrastat i amb la intel-
ligència de canviar els nens as-
sassinats o prostituïts per uns
titelles vulnerables i amb un
format de cabaret que treu bo-
na part del fel original. El direc-
tor regna el musical apropant i
distanciant la realitat del pas-
sat als que avui seuen en unes

butaques on, potser algun dia,
s’hi devia asseure la mateixa
Enriqueta Martí.

El musical, més que donar
llum sobre les raons dels roba-
toris d’aquesta dona (que la
història del país s’ha preocupat
de fer oblidar), mostra com la
seva activitat delictiva es devia
fer amb la connivència de la so-
cietat burgesa. Potser aquesta
denúncia pel boc gros falla en
una lloable proposta de
risc. | J.B.

BARCELONA (Barcelonès). ‘La vampira del Raval’
A partir del 19 de desembre. Teatre del Raval. www.teatredelraval.com

Redescobrir el mal
Jordi Coromina i Roser Batalla, el marit i la vampira, a casa. / D. RUANO

● Els racons de la memòria és
l’espectacle amb què Circ Cric
fa gira per Catalunya. Aquest
muntatge, que recull les entra-
des més sonades de Tortell Pol-
trona, arrenca amb la Vespa

que ja apareixia per la petita
pantalla a Poltrona Express el
1992. O les primeres actua-
cions dels anys vuitanta. No es-
tà sol. Titat, Luara i altres artis-
tes se sumen a la festa. | J.B.

La memòria viatgera

MATARÓ (Maresme). ‘Els racons de la memòria’
Fins al 4 de gener. Parc Central. www.circcric.com


