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Sala Beckett. Fins al 7 d’octubre
 
Vivim més anys, però, de quina 
manera? Les malalties 
degeneratives de la ment són cada 
cop més comunes. Tot i que 
l’Alzheimer va ser descobert a 
principis del segle XX ha estat en 
l’últim decenni quan s’ha convertit 
en un mal conegut per tothom. 

Variacions sobre el model 
Kraepelin (psiquiatra alemany 
que va descobrir i teoritzar la 
malaltia que porta el nom del seu 
company de recerca) és la primera  
obra que coneixem del dramaturg 

italià David Carnevalli (Milà, 
1981). El subtítol, El camp 
semàntic dels conills a la cassola, 
és un recurs per desdramatitzar 
el tema de l’obra que, no obstant, 
té una notable presència en la 
funció, a la qual aporta una mica 
d’humor.  Variacions sobre el 
model Kraepelin és un text 
ambiciós, ben escrit i servit en 
una excel·lent posada en escena 
de Carles Fernández Giua que 
acobla amb precisió tots els 
elements d’una peça força 
exigent.

Carnevalli ens parla de la 
memòria com a element definitori 
de la identitat, no sols de 

l’individu sinó d’un col·lectiu. No 
estem, però, davant d’un  drama 
llagrimós sobre el deteriorament 
d’una persona (superb Artur 
Trias en el paper del malalt) sinó 
enfront d’una reflexió profunda 
que planteja un viatge a la ment 
del malalt, i una mirada sobre la 
formació de la identitat  a partir 
de la història individual, però 
també de la col·lectiva. En aquest 
cas Europa. No en va, l’obra 
comença amb l’emissió per 
televisió de la cimera fundacional 
de la Unió Europea, el 1950. I com 
és d’actual el posterior discurs del 
malalt sobre el continent, tot 
parlant de la Segona Guerra 
Mundial i d’una guerra que, diu, 
dura encara, tot i que ara no hi 
hagi tancs, ni bombes.  

L’estructura formal de l’obra, 
amb escenes curtes, i 
aparentment aïllades, respon a 
la voluntat d’apropar-se a la 
realitat des de la malaltia. Això 
vol dir que record i imaginació es 
fonen i desapareix qualsevol 
lògica narrativa, substituïda per 
la repetició, la reiteració i la 
dilució del temps com a element 
referencial. Un pare (Artur 
Trias) i un fill (Jordi Brunet) són 
els protagonistes. Un metge 
(Hans Ritcher) dóna els detalls 
de la malaltia. El pare està 
perdent la memòria i la noció de 
realitat. Així comença un viatge 
envoltat de misteri (el de les 
variacions de la ment) en què el 
visual i el textual es combinen a 
la perfecció.

 A la fi un espectacle de gran 
interès que exigeix, això sí, que 
l’espectador es deixi portar, sense 
anticipar qualsevol idea. –Santi 
Fondevila  

Biblioteca de Catalunya. Fins al 2 
de desembre
 
Hi ha dues escenes consecutives 
d’aquest magnífic Luces de 
Bohemia d’Oriol Broggi que són 
definitives, que fan que un 
muntatge teatral arribi al màxim 
nivell. La primera, la del judici a 
Max Estrella, un delirant Lluís 
Soler que posa contra les cordes 
l’autoritat i ens fa riure davant la 
farsa. La segona, la del 
protagonista valle-inclanesc 
tancat al llòbrec calabós que 
comparteix amb el “pària català”, 
sincera i emotiva. Soler no es mou 
de lloc. Broggi, amb un canvi de 
llum fulgurant, converteix el jutjat 
del ministeri de governació, encès, 
de sàtira, en un indret fosc i 
rotund. I passa de la comèdia al 
drama en un tres i no-res.
 Convertir un muntatge de tres 
hores en un altre de dues hores, 
passar d’una trentena de 
personatges a vuit actors, té els 
seus riscos. Però la tropa d’aquest 
Luces de Bohemia fa del 
‘problema’, una virtut. Soler 
encarna un dels papers de la seva 
vida, amb una gesticulació exacta 
i una paraula afinada. Manel 

Dueso esdevé un mutant pletòric, 
que ara fa de portera, de bohemi 
alcohòlic o de periodista de torn de 
nit. Ernest Villegas, Jacob Torres, 
Camilo García, Berta Giraut, Jordi 
Martínez i Marissa Josa, més que 
actuar, canten. Interpreten una 
partitura parida per Valle-Inclán i 
que Broggi dirigeix com si fes 
Shakespeare. És a dir, conjuga 
èpica, lírica i comèdia en el punt 
just. És difícil fer-ho millor.   
–Andreu Gomila

Almeria Teatre.  
Fins al 14 d’octubre
 
La Calórica és una jove 
companyia amb autor 
incorporat. Joan Yago, company 
de l’Institut del Teatre de Xavi 
Francès, Marc Rius, Aitor 
Galisteo i Arnau Puig, signa el 
breu repertori de dos títols. 
Primer una tragicomèdia sobre 
els últims dies d’Isabel de 
Castella, i ara una sàtira política 
sobre el monopoli que Silvio 
Berlusconi va exercir sobre els 
mitjans de comunicació a Itàlia. 
Un domini absolut que es va 
posar en evidència amb l’“editto 
búlgar”, la declaració pública del 
Cavaliere demanant el cap de tres 
estrelles díscoles de la RAI: un 
còmic i dos periodistes. Les va 
obtenir, en safata.

El treball de la companyia és 
molt seriós, amb una excel·lent 

documentació i una feina 
preparatòria exhaustiva que 
atorga més pes a la corrosiva 
deconstrucció del luxuriós 
Berlusconi. La Calórica es pren 
l’humor amb enorme 
responsabilitat. Ni un riure 
gratuït. Les posicions 
ideològiques són clares. Ells 
prenen un honest partit per una 
de les parts i es dediquen a fons a 
laminar el feble prestigi de 
l’enemic. La Calórica fa autèntic 
teatre polític i la seva arma 
d’assalt és l’humor. Cadascun 
dels elements de L’Editto Bulgaro 
hi és després de sospesar la seva 
ona destructiva. El conjunt és 
demolidor per la ridícula figura 
de Berlusconi. Només una 
pregunta: per què han dedicat tot 
aquest esforç amb tan bons 
resultats teatrals a un sàtrapa 
forà? Potser no caldria creuar 
fronteres per caçar altres 
mosteles per domesticar en un 
escenari. –Juan Carlos Olivares

Luces de Bohemia

L’Editto Bulgaro

Variacions sobre el model de...

Carles Fernández 
Giua acobla amb 
precisió tots els 
elements d’una 
peça força exigent

Artur Trias està superb en el paper de malalt.

És difícil fer-ho millor.
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