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Desdibuixat Mamet 
a La Villarroel 
CRÒNICA ‘Perversiones sexuales en 
Chicago’ deriva cap a la comèdia desbocada

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA 

N’hi ha prou d’haver assistit dos dies 
abans a l’estrena d’Oleanna al Romea 
per comprovar la distància que hi 
ha entre aquesta obra i Perversiones se-
xuales en Chicago a La Villarroel, totes 
dues de David Mamet. La primera re-
vela un autor madur i encertat en el 
seu controvertit discurs, mentre que 
la segona mostra els defectes de qui 
comença en l’ofici, però que apun-
ta virtuts que es manifestaran amb 
una força aclaparadora en el futur. 
Hi ha 18 anys de diferència entre els 
dos textos i es nota en la factura, pe-
rò no és res que no es pugui superar 
amb un bon tractament dramàtic.
 Aquest no és el cas de l’adaptació 
que Roberto Santiago ha fet sobre 
el comportament gregari d’uns jo-
ves de classe mitjana-baixa davant 
la sexualitat. La versió del cineasta 
incideix en la comèdia desbocada, 
amb un cert ritme de vodevil i un es-
til més propi de les telesèries juve-

nils. El rerefons amarg del text ori-
ginal, resultat del desencant a què 
condueixen unes relacions edifica-
des sobre una pràctica del sexe frívo-
la, queda amagat darrere de la suc-
cessió de gags i picants accions des-
tinades a provocar el riure fàcil.

PROCAÇ VERBORREA / Des d’aquesta òp-
tica, l’obra, ben dirigida per Juan Pe-
dro Campoy, compleix els objectius. 
El muntatge aprofita la bona factura 
estructural dels diàlegs originals de 
Mamet, encara que desvirtuats per 
una procaç verborrea. Els intèrprets 
ho donen tot al servei d’aquesta idea 
comercial. Javier Pereira i la debu-
tant al teatre Úrsula Corberó encer-
ten el to de la parella que fracassa en 
les seves relacions, i Fernando Gil, el 
de l’amic sempre sobrat d’actituds 
carpetovetòniques. Cristina Alcázar, 
aliena a l’assetjament sexual dels 
dos amics, marca molt bé la distàn-
cia entre el seu personatge i els de la 
resta del repartiment. H

L’ambició i el compromís amb la cre-
ació del Círcol Maldà han donat lloc 
a Un dia d’aquests, un curiós muntat-
ge que recrea cinc històries originals 
escrites per destacats autors: Miquel 
de Palol, Flavia Company, Julio Wa-
llovitz, Monika Zgustova i Eduardo 
Mendoza. Totes ofereixen cinc visi-
ons de Barcelona i de la seva trans-
formació, des dels anys 70 fins als 
nostres dies. L’espectacle s’estrena 
demà. 
 Cada text ha estat portat a escena 
per un director diferent. Xavier Al-
bertí, Jaume Mallofré, Eduard Fer-
nández (que s’estrena en aquesta 

tasca), Rosa Novell i l’equip format 
per Evelyn Arévalo i Adrià Aubert di-
rigeixen vuit actors que interpreten 
diferents personatges. 
 Tres joves que busquen respos-
tes al seu futur després de la mort 
de Franco protagonitzen Un joc amb 
el temps, de Miquel de Palol. L’obra 
enllaça amb Addictes al temps, de Fla-
via Company, ambientada en l’èpo-
ca de l’auge de la cocaïna en els 80. 
La Barcelona dels 90 es reflecteix a 
La velocitat, de Julio Wallovitz. És una 
paròdia sobre la revolució que es va 
produir amb l’arribada del turisme 
de masses. El nou segle XXI, el del 
capitalisme més salvatge, es desgra-
na a La pianista, un text de Zgusto-
va amb forma de paràbola de llops i 
bens.

Plor per la cultura

Adéu, d’Eduardo Mendoza, tanca 
l’espectacle amb un monòleg sobre 
la desintegració de la cultura en el 
món actual. La reflexió parteix de 
l’actor protagonista d’una pel·lícula 
sobre Antoni Gaudí que es complica 
a causa dels conflictes artístics i de la 
falta de finançament. 
 «Tots els escriptors a qui vaig avi-
sar s’hi van apuntar a la primera», 

MARTA CERVERA
BARCELONA

Històries de Barcelona
El Círcol Maldà estrena ‘Un dia d’aquests’, cinc muntatges breus 
sobre la transformació de la ciutat escrits per autors destacats

recorda Pep Tosar, director artístic 
de l’espai. «Menys Julio (Wallovitz), 
tots pertanyen a la mateixa genera-
ció, han vist evolucionar la ciutat i 
ofereixen una mirada crítica», afe-
geix. La música, composta pel bai-
xista Jordi Gaspar, serveix per en-
llaçar les històries. 

Pep Tosar tira la tovallola

«No hi ha nostàlgia, sí bastanta iro-
nia i tendresa. Es nodreix de perso-
natges molt humans», diu Tosar, 
que deixarà la direcció artística 
del Maldà a final de temporada. «Fa 
quatre anys que estic fent un esforç 
sobrehumà, hem mostrat les nos-
tres cartes, però la propietat no té 
interès a renovar el contracte i l’Ad-
ministració, que ens ha desatès, no 
s’hi comprometrà ara». I afegeix: 
«És obvi que a nosaltres ningú ens 
ha considerat com a sala alterna-
tiva. Estic cansat de promeses, co-
pets a l’esquena i falsos ànims». Re-
coneix haver viscut els moments 
«més emocionants» de la seva car-
rera, però afirma que la seva salut 
se n’ha ressentit. «No vull fer més 
sacrificis ni demanar a ningú més 
que m’ajudi a fer miracles». H 

33 Pep Tosar, amb camisa vermella, amb actors i autors del projecte, dilluns.
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UN PROJECTE TEATRAL ALTERNATIU 


