
Teatre

 www.timeout.cat  57   

Teatre Gaudí. Fins al 30 de gener
 
Toni Cabré va guanyar el Premi 
Serra d’Or amb Navegants el 2000. 
Gairebé un lustre abans que les 
xarxes socials comencessin a 
donar indicis de tota la seva 
potència transformadora de les 
relacions personals. La 
missatgeria per mòbil era un 
instrument rudimentari comparat 
amb la irrupció de Facebook –per 
esmentar la plataforma més 
popular–, l’expansió posterior 
dels smartphones, Twitter i 
l’última onada d’aplicacions per 

connectar i localitzar en la realitat 
virtual a altres éssers humans.

Aquest sorprenent aspecte 
anticipatori fa d’aquesta comèdia 
tràgica amb elements de misteri 
una peça especial. La premissa és 
tan particular (una relació 
emocional estrictament basada en 
la mentida i la falsa identitat) i el 
desenvolupament tan asfixiant 
com la situació d’una presa 
embolicada en una teranyina, que 
Navegants podria haver enriquit 
la nòmina dels guions clàssics 
d’Historias para no dormir de 
Narcís Ibáñez Serrador o  Películas 
para no dormir, la seva 

maltractada continuació.
Un relat sobre l’addicció que 

generen les biografies inventades 
en dos éssers que porten a 
macabres extrems l’ocultació dels 
seus veritables jo. Un 
comportament comú a les cites 
virtuals (mentir en les aficions, 
l’aspecte, l’estat civil) es 
converteix en el principal –i ja no 
tan comú– estímul sexual d’una 
parella que no vol o no sap com 
desfer-se de la seva creixent 
espiral de ficcions cada vegada 
més cruels i perilloses. Una relació 
torbadora i perversa com el 
romanticisme de Cronenberg. Una 
història de dominació 
sadomasoquista, de dependència 
del dolor psíquic per mantenir 
viva la pulsió sexual.

Marc Molina condueix 
correctament l’evolució d’una 
obra que comença amb el to 
intranscendent d’una comèdia al 
dia de les novetats de festeig 
virtual i trobada a trobada 
s’enfosqueix fins arribar a 
l’inesperat desenllaç i un epíleg 
que deixa tota la trama 
estranyament oberta. Correcció 
que també s’estén a les 
interpretacions de Roser de Castro 
i Andreu Sans. Potser li hauria 
convingut a la direcció d’escena 
una mica més de sofisticació, de 
més treball sobre el subtext. La 
sensació dominant és que queda 
potencial dramàtic per explotar, 
que les actuacions podrien haver 
estat més matisades, més 
complexes. Però el que donen és 
suficient per fer justícia a un text 
que et deixa al carrer amb un suau 
calfred al cos. –Juan Carlos 
Olivares

Sala Muntaner. Fins al 13 de 
gener
 
Xavi Castillo és un terratrèmol 
d’energia que escampa la seva 
vitalitat i el seu humor càustic, 
compromès, políticament 
incorrecte per l’escenari i la platea.  
Un actor bolcat en la sàtira que 
posar de volta i mitja els polítics 
del PP, l’Església i la monarquia.

 Castillo va ser a la Sala 
Muntaner l’any passat amb Això 
ho pague jo!, un espectacle basat 
en la realitat del País Valencià i els 
seus moltíssims casos de 
corrupció i prepotència 
institucional. Veriueu-ho segueix 
les passes d’aquell xou i convoca 
dalt de l’escenari personatges molt 
variats. Des de el rei moro de les 
festes d’Alcoi, vila natal del actor, 
fins a Rita Barberà i Mariano 
Rajoy. El seu és un humor on es 

barreja el transformisme, 
exhibicionisme i gestualitat d’un 
Jango Edwards amb la mofa 
agressiva d’un Leo Bassi i un 
salpebrat de Pepe Rubianes 
(quina falta ens fa!). 

Castillo és un Don Palomo “yo 
me lo guiso, yo me lo como” que 
escriu, dirigeix i interpreta els seus 
espectacles. La seva capacitat 
d’establir complicitat amb el 
públic és indubtable. “Si hi ha algú 
del PP que apreti el cul”, adverteix 
Castillo. I el seu és un espectacle 
d’aquells que considerem 
necessaris, higiènic davant la 
impunitat de la classe política 
dominant. Un one man show 
deliberadament anàrquic, 
esparracat  i obert a la 
improvisació del dia a dia del 
nostre país. Si estan vostès 
enfadats, indignats, i farts del que 
passa, vagin a compartir amb 
Castillo una molt bona estona.. 
–Santi Fondevila

Teatre Tantarantana. Fins al 16 
de desembre
 
Segona entrega del cicle de Teatre 
Valencià al Teatre Tantarantana 
amb una de les companyies més 
veteranes, L’Horta Teatre. Un títol 
del tot excessiu per a la proposta 
de Roberto García, que firma el 
text i la direcció d’una obra que 
parla del moment en què vivim i 
aposta per l’optimisme i la 
superació de l’individu per 
despistar la depressió col·lectiva i 
individual que ens amenaça cada 
dia que passa. 

Eufòria és, i no ho amaga en la 
seva publicitat, un espectacle 
d’autoajuda presentat amb un cert 
aire de paròdia amb una argument 
ben prim que potencia, això sí, la 
utilització de noves tecnologies 
com la tablet i un joc sonor molt 
present al llarg de l’hora i quinze 
minuts de la funció. 

Ximo  Giménez és una cosa així 
com un animador festiu de sala de 
festes, d’ànimes tristes que 
interactua amb el públic. Pau  
Blanco és un “espectador” amb un 
perfil desgraciadament molt comú 
en aquets temps: és troba a l’atur 
després de 25 anys de treballar en 
una entitat bancària i la seva dona 

l’ha deixat. El mestre de 
cerimònies troba amb ell el model 
ideal per aplicar un mètode de 
superació que torni a la vida, a la 
lluita per la supervivència, aquest 
individu. Tot plegat ruixat amb 
humor més o menys eficaç. Els 
intèrprets estiren el que poden 
perquè tot plegat funcioni però 
certament que no tenen gaire on 
agafar-se. Un entreteniment, una 
teràpia comunitària per a qui 
estigui molt, però que molt, 
avorrit.  –S.F.

Veriueu-ho!!

Eufòria

Navegants

Teatre 2.0 que no és una comèdia.

Teràpia de grup.

Queda potencial 
dramàtic per 
explotar, però el 
text et deixa amb un 
suau calfred al cos


