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Torna Animalario, amb un 
muntatge d’El Montaplatos de 
Harold Pinter. Alberto San Juan i 
Guillermo Toledo a les ordres 
d’Andrés Lima –el trio nucli de la 
companyia– interpreten un text 
dels 60 que tomba d’actualitat. 
 
Per què heu apostat per fer 
aquesta obra de Harold Pinter?
Jo havia fet El Montaplatos com a 
actor i Alberto l’any passat va fer 
Traición, però és que a més com a 
companyia i ‘teatreros’ som 
deutors de Pinter. El teatre que 
hem escrit, obres curtes i 
d’esquetx, té molt a veure amb el 
seu món absurd i tragicocòmic, 
de les relacions violentes entre 
els personatges. Pinter continua 
sent molt modern, perquè el món 

tampoc ha canviat tant, dels 60 
fins ara.
Continuem submisos al poder... 
L’obra parla d’aquesta relació i 
defineix molt bé l’estupidesa de 
l’ésser humà, que no ens deixa 
veure més enllà. Per això 
continuem submisos. L’autor 
ofereix opcions per canviar la 
relació de servitud amb el poder, 
que tant pot ser el teu cap, el teu 
president, el teu pare o el teu déu. 
Parla’ns de Ben i Gus. 
Els protagonistes són gent de 
classe baixa, parlen un 
llenguatge vulgar, i estan en un 
lloc abandonat; els han citat i a 
poc a poc descobrim que són dos 
assassins a sou a l’espera de 
matar un paio. Però comencen a 
rebre missatges misteriosos que 
han de desxifrar quan apareix a 
escena el muntaplats, el 
mecanisme a través del qual es 
relacionen amb l’exterior. 
Personalment em recorden Caín i 

Abel, que es matarien entre ells 
per agradar a Déu. 
Tot plegat té un aire surrealista.  
Se li podria aplicar la màxima de 
Ionesco, que “la vida de l’home 
és absurda i la seva tragèdia, 
ridícula”. Pinter és realista, 
malgrat que els seus mestres 
han estat l’escola de l’absurd, i El 
Montaplatos és una comèdia: la 
gent es resisteix a pensar que el 
dramaturg n’escrivia, però l’obra 
la va fer per a dos actors amb una 
gran bis còmica, com són Willy i 
Alberto.   
¿De seguida vas tenir clar qui 
interpretaria cada personatge? 
No, és un treball per a parelles 
com Laurel i Hardy, el Quixot i 
Sancho, Epi i Blai... Els contraris 
es toquen de tal manera que si 
els dónes la volta també 
funcionen. Willy és un perfecte 
Gus i Alberto un perfecte Ben.    
Com heu portat l’obra a escena? 
M’interessava fer entrar el públic 
al ventre de la bèstia, que pogués 
compartir l’experiència dels 
personatges. Entres i trobes un 
espai cobert de bosses de 
plàstic, com si estigués a punt de 
saltar la sang. Accedeixes a les 
clavegueres, a un submón on 
l’home està animalitzat i no pots 
parar de pensar en els 
personatges com a rates...
Pinter deixa el final obert. 
És una obra oportuna, et posa en 
la tessitura de donar la mà al 
company o fotre-li una nata. 
–Eugènia Sendra
  
EL MONTAPLATOS 
Teatre Lliure: Montjuïc. Del 23 al  
28  d’octubre.

Almeria Teatre 
(Sant Lluís, 64). T. 93 351 82 31. www.
almeriateatre.com.  

¡Ay, Carmela! de José Sanchís 
Sinisterra. Dir: Víctor Alvaro. Amb 
Savina Figueras Jansana, Frank Capdet . 
De dt. a ds., 20 h. Dg., 18 h. 15 €. Fins al 
21 d’octubre. 

Carmela, Paulino i Gustavete, tres 
actors de vodevil, es mouen per un 
territori arrasat per la guerra. Al costat 
de la seva lluita per sobreviure, són un 
testimoni de la dignitat artística. 

El casament dels petitburgesos 
de Bertolt Brecht. Dir: Víctor Alvaro. 
Amb Tono Saló, Gemma Deusedas, 
Bealia Guerra, Guida Uyà, Víctor Álvaro 
i altres. De dt. a ds., 20 h. Dg., 17 h. 15 €. 
Del 23 al 28 d’octubre. 

Nou persones es reuneixen per celebrar 
el casament dels joves nuvis a la seva 
nova llar. Brecht desemmascara les 
convencions socials i evidenciar la 
ferocitat de les relacions humanes. 

Artèria Paral·lel 
(Av. Paral·lel, 62). T. 93 324 84 92. www.
arteria.com.  

(!) Forever Crazy Dc. i dj., 20.30 h. 
Dv. i ds., 19.45 i 22.15 h. Dg., 19 i 21.30 
h. De 20 a 75 €. Fins al 21 d’octubre. 

El mític cabaret parisenc afegeix un toc 
de modernitat, humor i sofisticació al xou 
clàssic, amb nous i originals creacions 
del coreògraf  francès Philippe Decouflé. 

Biblioteca de Catalunya 
(Hospital, 56). T. 93 270 23 00.  
www.bnc.cat.  

 Luces de Bohemia de Ramón 
María del Valle-Inclán. Dir: Oriol Borggi. 
Amb Lluís Soler, Xavier Boada, Màrcia 
Cisteró, Manel Dueso, Camilo García, 
Marissa Josea, Jordi Martínez i Jacob 
Torres. De dc. a ds., 20.30 h. Dg., 18.30 h. 
26 €. Fins al 2 de desembre.

Max Estrella és la figura més coneguda 
del gènere de l’esperpent; l’escriptor, 
artista i pallasso es passeja pel Madrid de 
principis del segle XX.  

Casa de Cultura de Girona 
(Pl. Hospital, 6).  Girona. T. 972 20 20 13. 
www.casadecultura.org. 

(!)  Mgogoro Amb Cristina Cervià, 
David Planas, Mercè Pons i Meritxell 
Yanes. Dj., 22 h. 18 €. Fins al 25 
d’octubre. 

Cartellera
Si hi vols incloure una activitat:  

El criteri de Time Out per a la llista 
següent és completament independent.
La inclusió de la informació en els 
llistats és gratuïta però Time Out en farà 
la tria i els comentaris. 

Per fer-nos arribar més informació i 
actualitzar permanentment les dades: 
www.timeout.cat

Com s’ha d’utilitzar aquesta llista: 
Aquesta llista inclou, ordenades 
alfabèticament, les sales de teatre de 
Barcelona i la primera corona 
metropolitana amb la seva programació 
corresponent. La secció “Teatre” recull 
el teatre, el circ, l’òpera representada i 
altres propostes escèniques. A la llista 
s’utilitzen els següents símbols:

 Obra especialment recomanada
GRATIS Funció amb entrada lliure
NOU Estrena de la setmana
(!) Últims dies

Animalario també ha après de Pinter, diu Lima

 La rèplica 
Andrés Lima 

Si hi ha a Barcelona un festival 
‘autèntic’ de creació escènica 
contemporània aquest és l’Escena 
Poblenou. Teatre, dansa, circ, 
performance, teatre d’objectes i tot 
allò que travessa fronteres i defuig 
els gèneres. Aquest any presenten 
una vintena d’espectacles 
repartits per diferents espais del 
barri: Can Felipa, Hangar, NIU, 
Biblioteca de Poblenou, Centre 
Cultural i Moral, The Private 
Space, Casino de l’Aliança, 
Universitat Pompeu Fabra i Parc 
Central del Poblenou. Indrets que 
acolliran espectacles de curta 
durada, entre els 20 minuts i l’hora 
i escaig, l’entrada dels quals no 
supera mai els 7 euros.

Cal destacar les estrenes dels 
creadors locals: Arritmados 
(Menash a trua, dj. a les 19.30 h, i 
dg. a les 17 h, a la pl. de Can Felipa); 
Umma Umma Dance i Manuel 
Rodríguez (Loser kings, ds. a les 
21.30 h, al Teatre Can Felipa); i 
David Franch i Mercè Moreno 
(L’últim enemic, ds. i dg. a les 20 h, 
a la sala de conferències de Can 
Felipa). Pèro no cal deixar de 
banda els creadors estrangers que 
visitaran el festival, com Iris 
Heitzinger i Natalia Jiménez 
(Contenedor, dv. a les 20 h, a 
Hangar), Le Due e un Quarto 
(Sense denti: incursione comiche a 
0 anni, dv. a les 18 h  davant la 
Biblioteca  Manuel Arranz, i ds. a 

les 17 h a la Rambla del Poblenou 
amb el carrer Pallars), o Anna 
Huber (Traces, dv. a les 20 h, a la 
Universitat Pompeu Fabra).

No ens oblidem del més 
transgressor de tots, el veterà 
Carles Santos, que ha rebut carta 
blanca del festival, i ha creat 
Manot Manat (dg. a les 21.30 h, al 
Casino de l’Aliança), un xou 
unipersonal on el tindrem a ell i al 
seu piano creant el que anomena 
“música inversemblant”. 
Presumpte brillant colofó a un 
certamen imprescindible. –A.G.
  
ESCENA POBLENOU
Diversos espais. Del dj. 17 al dg. 21
www.escenapoblenou.com

Escena Poblenou. Festival de creació...
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