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Teatre

Teatre Lliure: Gràcia 
Fins al 7 d’abril
 
“Per què ningú no va dir res? Com 
pot ser que de sobte tots els 
alemanys fossin nazis i no hi 
hagués ni una veu que denuncies 
el que passava?”, pregunta, crec, 
Steve, un dels alumnes de 
l’institut a la classe d’Història de 
Ron Jones després d’unes 
projeccions sobre el conflicte i els 
camps d’extermini.  L’onada  és 
un text basat en un experiment 
real que va fer un professor de 
Palo Alto (Califòrnia) amb els 
seus alumnes el 1967 i que ha 
estat portat al cine dues vegades.

L’obra que ens arriba ara al 
Lliure és un text original basat en 
els fets i que ha comptat amb la 
col·laboració d’alguns dels 
protagonistes. Un text diàfan, 
clar i directe d’Ignacio Garcia 
May, que vol contestar la 
pregunta d’aquell alumne tot 
mostrant com la manipulació de 
conceptes que en principi poden 
ser positius (el poder de la 
disciplina, de la comunitat i de 
l’acció) pot incidir sobre les 
persones perquè donin suport a 
la injustícia, al menyspreu de 

l’altre i a la crueltat.
Els alumnes de l’institut 

reaccionen en principi amb 
desconcert i fins i tot amb 
negativitat, però les maniobres 
del professor que persisteix en el 
seu experiment aconseguirà 
crear un grup que recorda les 
joventuts hitlerianes i que 
canviarà les relaciones entre ells. 
En aquest sentit, l’obra completa 
molt bé el procés descrit, a partir 
també de fets reals, a Adreça 
desconeguda (La Villarroel).

Eduard Farelo s’erigeix en el rei 
de la funció. Té el poder com a 
professor i també com a actor i 
juga amb intel·ligència actoral i 
emotiva amb els alumnes. 
Magnífic Farelo. Poderós en la 
curta distància i per com passa 
amb habilitat de l’amabilitat a la 
duresa, del col·leguisme a la 
imposició. El director, Marc 
Montserrat Drukker, pel que 
sabem ànima del projecte, 
demostra un bon domini del 
moviment i de la posada en 
escena, un afinat sentit del ritme 
dramàtic i resol amb eficàcia el 
repte de fer creïbles uns alumnes/
intèrprets molt joves. Tots ells 
precisos i segurs. Enhorabona. 
Brillant el final de l’obra. El punt 
final que hi posa Jones és un crit 
contra la desmemòria, de com 
podem ser capaços de repetir els 
errors quan aquells poc a poc és 
va esvaint. Res no ha passat. 
L’onada és una funció d’obligada 
visita per els joves, que a més 
gaudiran, i un espectacle 
recomanable per a tots els públics 
que s’hagin plantejat la pregunta 
de l’Steve sense trobar una 
resposta clara. –Santi Fondevila

Círcol Maldà. Fins al 20 d’abril
 
L’aquelarre de les ànimes 
condemnades que Voland celebra 
a l’apartament moscovita de 
Berlioz és una de les escenes més 
conegudes d’El mestre i 
Margarida de Mikhail Bulgàkov. 
La màgia negra aconsegueix 
convertir un espai domèstic en un 
saló de ball infinit. Les arts 
nigrománticas de l’actor i director  
Pep Tosar són desconegudes, 
però aconsegueix –millor creure 
que per la seva provada saviesa 
escènica– acomodar la 
catedralícia novel·la entre les 
reduïdes dimensions del Círcol 
Maldà. Un impossible que 
funciona per la multiplicació 
calidoscòpica dels seus dotats 
intèrprets i un decidit treball de 
triar i descartar.

De les moltes novel·les que 
conté l’obra de Bulgàkov, Tosar 
s’ha quedat amb la farsa 

antiburocràtica i l’elegia 
romàntica. El dramaturg 
convertit en Darwin. Una selecció 
d’autor que rescata la dura crítica 
a la cultura tutelada pel poder 
–adotzenada, amilanada, 
acrítica– i l’adaptació a la situació 
de la Barcelona contemporània. 
Acusa un status quo –inamovible 
des de fa dècades– que ja va 
denunciar amb mordaç 
subjectivitat Albert Boadella a 
Operació Ubú o El Nacional. Si 
ens escandalitzem per reconèixer 
pecadors i pecats és que ens hem 
acostumat a l’absència de la 
veritat dels bufons.

Escenes per aixecar una cella i 
esbossar mig somriure sorneguer 
i còmplice. Però on la seva versió 
arriba al misteri que guarda El 
mestre i Margarita és en la 
intensitat romàntica evocada 
amb els mínims elements 
escènics i la màxima sensibilitat. 
Hi ha un truc: una acurada 
selecció musical.   –Juan Carlos 
Olivares

La Seca. Fins al 7 d’abril
 
No passa sovint que una obra 
t’atrapa des del primer segon, i 
més quan es tracta d’un projecte 
tan ambiciós com adaptar La 
flauta màgica, sobretot quan 
molta gent l’ha vista en gran, al 
Liceu, feta per Comediants, per 
exemple, o al festival Grec de fa 
dos anys, dirigida per Peter 
Brook, ni més ni menys. Però 
aquest petit espectacle de la 
companyia Variacions Dei Furbi 
és un caramel, molt més a prop 
de Brook que de Comediants, 
rodó, delicat, esplèndid. 

Gemma Beltran ha creat un 
espectacle que lliga perfectament 
el caràcter oníric, joganer, de 
l’òpera de Mozart, amb les 
capacitats d’una companyia 
petita que no té el suport d’una 
orquestra i que només compta 
amb la capacitat vocal dels sis 
intèrprets. Els Dei Furbi 
interpreten a capella la peça. Van 
al gra i ens ofereixen La flauta 
màgica en una hora i mitja. 
D’entrada, ens col·loquen dins un 
somni, com si els intèrprets 
vinguessin de l’espai exterior. 

Ens deixen ben clar que estem 
davant d’una recreació i a partir 
d’aquí jugaran amb nosaltres.  
Cal destacar la imaginació de la 
posada en escena: amb un armari 
i una cortina es poden fer moltes 
coses. I no ens oblidem de la 
ductilitat vocal de Joana 
Estebanell (Reina de la Nit), la 
candidesa d’Anna Herebia 
(Pamina), la potència tècnica de 
Toni Vinyals (Tamino) i la gràcia 
de Marc Pujol (Papageno). I és 
que els somnis, de vegades, 
poden fer-se realitat. Només hem 
d’aprendre a fer màgia.  –A.G.

El mestre i Margarita

La flauta màgica

L’onada

Farelo és l’autèntic rei de la funció.

El director resol 
molt bé el repte 
de fer creïbles 
uns alumnes molt 
joves
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Un somni.


