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Teatre

Teatre Lliure. Fins al 19 de maig 
 
Lluís Pasqual ha convertit la 
caixa màgica del Lliure de 
Montjuïc en una hilarant ínsula 
Barataria de les variants 
dialectals del català. Un genial 
artifici barroc per la seva 
capacitat de sorpresa mecànica. 
Una bombolla de fascinació que 
només es trenca quan l’ovació 
final expulsa el públic a la severa 
nit de la realitat. Per què no pot 
durar cinc minuts més? Ser feliç 
una estona més en aquest bufada 
de temps que vola en una 
excel·lent comèdia.

Els feréstecs (I rusteghi) no és 
el primer text de Carlo Goldoni 
que dirigeix   Lluís Pasqual. Es 
nota el pòsit deixat per Un dels 
últims vespres de carnaval, però 
en aquesta guerra sexes entre el 
conservadorisme obtús dels 
homes i la liberalitat humanista 
de les dones –entre misantrops i 
filàntropes–, el director ha 
decidit oblidar el pare i imaginar 
una nova tradició que lligui el 
teatre popular català amb la 
commedia dell’arte italiana. Un 
invent d’enorme efectivitat 
còmica. Traslladats a una fictícia 

comunitat de irredempts carlins 
enmig del breu període de la 
primera república espanyola 
–sona amb tenora l’himne de 
Riego, usat de polca de 
carnaval–, els personatges 
apareixen més embrutits i 
primitius. Dibuixos d’una vella 
auca al servei de la malícia 
crítica del mestre, que diu tot el 
que vol dir i denunciar sense 
trencar la lleugeresa de la 
comèdia: des de la manipulació 
de la Viquipèdia, l’oracle de la 
modernitat, fins a la ironia de 
l’estàtica composició final al lieto 
fine (l’obligat final feliç del segle 
XVIII) en un espectacle que és 
pur moviment.

Ni rastre del paisatge burgès 
venecià. Això és territori 
ultramuntà. Terra poc fèrtil per a 
noves idees liberals, en què 
destaca encara més –per radical 
contrast– la intel·ligència natural 
i el sentit comú de les dones, 
dilapidat en com sobreviure en un 
entorn advers. El brillant enginy 
d’una dona. Perquè en aquesta 
comèdia reina Victòria (Felicia), 
una marquesa de Merteuil de 
províncies: encantadorament 
manipuladora, deliciosament 
coqueta, una maquinadora 
vocacional interpretada per una 
radiant Laura Conejero. 
Seductora en cada petit o gran 
gest. Una presència captivadora 
acompanyada per un elenc 
excel·lent d’intèrprets format per 
Andreu Benito, Jordi Bosch, Pol 
López, Carles Martínez, Xicu 
Masó, Rosa Renom, Boris Ruiz, 
Rosa Vila i la sorpresa de la Laura 
Aubert, que arrasa com a petita 
salvatge. –Juan Carlos Olivares

La Seca. Fins al 12 de maig
 
Esteve Soler ha fonamentat el seu 
èxit internacional, i no és conya, 
sobre una trilogia que en els seus 
títols dóna ja una pista 
interessant de com l’autor 
s’enfronta a temàtiques o 
conceptes subjectes de moltes 
interpretacions, però que en 
qualsevol cas afecten 
profundament la societat 
occidental. Els tres textos, 
Contra el progrés, Contra la 
democràcia i Contra l’amor, 
estan construïts sobre un seguit 
d’idees, gairebé una sèrie de 
contes curts (set per entrega), que 
qüestionen, ironitzen i denuncien 
la realitat que s’amaga darrere 
d’aquestes paraules.  

Contra l’amor segueix aquest 
mateix esquema des de l’òptica 
d’un sentiment tan universal com 
teòricament apreciat. Però què 
ens queda ara de l’amor? Soler ha 

escrit unes breus narracions que 
van més enllà de l’obvietat o el 
gag dels acudits per crear 
situacions realment insòlites i la 
majoria de gran teatralitat, des 
d’una imaginació sense límits. 
Tot i que l’humor, i un xic de sexe, 
recorre d’una manera o altra totes 
les escenes, n’hi algunes hilarants 
com la de la dona “assetjada” per 
l’exmarit; altres més profundes 
(els astronautes), surrealistes (la 
dona que es trenca), de ciència-
ficció (les pastilles de l’amor), o 
força cruels (la princesa) fins que 
arriba a un monòleg final, que és 
el més fluix de la funció perquè no 
va al gra. El text necessita d’una 
direcció acurada com la que li 
dóna Carles Fernández Giua en 
una posada en escena trufada 
amb cançons i unes transicions 
molt adequades i, a més, uns 
intèrprets versàtils i entregats 
que demostren com d’increïbles 
són Dani Arrébola, Eva Cartañá, 
Laia Martí i Guillem Motos. 
–Santi Fondevila

La Seca. Fins al 26 de maig
 
Que vaya bonito va ser un èxit a 
l’última Fira de Tàrrega i va 
guanyar el premi del públic. En 
aquell territori l’element sorpresa 
va funcionar com un component 
prou original per merèixer el 
guardó. Una sorpresa que ara, a 
La Seca, ja no ho és tant perquè la 
publicitat ens diu que no sols 
anem a un espectacle sinó que 
anem a la festa de comiat del 
David, que se’n va a treballar a 
Mèxic. El text ens parla de les 
tensions d’una família i de les 
relacions entre tres germans. Un 
text i un tema sovintejat i sense 
gaire interès i un espectacle que 
es fonamenta en l’espai i la relació 
entre intèrprets i espectadors, 
amb vas de sangria a la mà. 
Creiem que la idea té el seu què, 
però la dramatúrgia no està ben 
elaborada perquè la interrelació 
amb el públic és minsa i poc 
creïble. Els tres primers monòlegs 
desvelen ja els embolics de 
família. Crec que és una mala 
entrada perquè aquesta 
informació s’hauria de facilitar de 
mica en mica. Treballar entre el 

públic és difícil. Només La 
Cubana ho sap fer a la perfecció. 
Jo demanaria als intèrprets i al 
director un esforç en aquest 
sentit. El David dóna les gràcies 
als assistents, reconeix cares però 
no s’apropa a ningú. Per què no fa 
un petó a la Sara (nom imaginari) 
i trenca la separació entre 
intèrprets i públic? La separació 
mental entre uns i altres és una 
convenció que juga en contra de 
la idea inicial. L’entreteniment 
funciona perquè Jorge Cabrera, 
Carmen Flores (la millor) i Jorge-
Yaman Serrano són força 
convincents, però l’espectacle no 
aconsegueix el seu objectiu. –S.F.

Contra l’amor

Que vaya bonito

Els feréstecs

Un elenc extraordinari amb valors segurs i alguna sorpresa. 

Laura Conejero 
sedueix en cada 
gest, al costat d’un 
elenc excel·lent 
d’intèrprets

L’espectador entra a la funció.
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