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ESTRENES

PARARAPAPA
La veritat és que, si soupares des de
fa poc, potser nopodreu fer unaes-
capada: les sessions golfes que tenen
lloc a altes hores de la nit sónun luxe
mésaviat reservat per a qui encarano
és pareoper a qui ja té les criatures
molt criades. Però si podeu comptar
ambun/abon/a cangur, nous perdeu
aquest espectacle que ja vapassar fa
unsmesos per l’escenari del ClubCapi-
tol: les experiències queus explicaran
els pares reunits en la comèdia deben
segur queus resultaranmolt familiars.
Per cert: la vostra criatureta encara
està enganxadaal xumet?Doncs ja
sabeuqueaquest instrument de ve-
gades tanútil, arribat un certmoment
de la vida, es pot transformar també
enunperillós vici addictiu. Per això,
cal inventar-se recursos que facilitin el
trànsit a l’era post xumet de la forma
menys traumàtica possible.Quèus
semblaorganitzar una festa enquè
unamenade “súper xumetman”,
ambels seus poders de superheroi,
faci que els petits de la casa lliurin el
seu xumet de formapacífica? Si té
sort, ja poden tremolar Batmano
Spiderman: per als papàs nohi haurà
capaltre superheroi comell! Guió:Mò-
nica Pérez iMiquel Sitjar. Dir.:Mònica
Pérez i Jordi Rios. Int.: Juli Fàbregas,
Miquel Sitjar,Miki Esparbé. 11, 18 i
25/5. TeatreGoyaCodorníu. Joaquín
Costa, 68.dUniversitat (L1, L2).(93
3435323.€20euros.C23.30h.

SECCIÓ IRREGULAR: DANIEL
LINEHAN / JAUME FERRETE
Potser elsmorts en vidade Thewalking
Deadno tenengaire sentit coreogràfic
(la ganaels supera). Però elsmorts
en vidade Zombi aporia, en canvi, es
mouendins els paràmetres de lamillor
dansa contemporània ambvoluntat
experimental. En qualsevol cas, cal dir
que el creador de l’espectacle, Daniel
Linehan, veu la sevapropostamés
comun concert de rock que comuna

pel·li de terror. De fet, per l’escenari
passenun seguit de seqüències breus
enquèes cantamolt i es balla encara
més, tot i que, de vegades, la dansa
sembli tan frenètica i desordenada
com laquepodrienprotagonitzar un
grapat de zombis ambpassat rocker.
Per la sevabanda, el JaumeFerreté de
Vozmalpotser noes veu comunmort
vivent, però sí que es pot imaginar
comunhome sense sexe i sense veu.
I, a partir d’aquesta imatge, creauna
proposta queell veu comunamena
de recorregutmusical i discursiu a
través de les funcions i usos de la veu.
I també, comunamenade versió
escènica del disc queellmateix va en-
registrar ambelmateix títol d’aquest
espectacle. 11/5.Mercat de les Flors.
Lleida, 59.dPoble Sec (L3).(93426
1875.€12euros.C20.30h.

EL DONDEDONDÓNDE
Encaranohavíem tingut oportunitat
deparlar-vos de la Sala Fènix, unnou
espai escènic (i tambéunanova sala
d’exposicions) que vaobrir portes fa
unparell demesos. Ara, ens permet
recuperar undels espectacles còmics
més insòlits imés saludablement ab-
surds queus pugueu imaginar. I és que
ChristianAtanasiu tambéés un crea-
dor escènic i actormolt original a qui
li agrada jugar amb les paraules fins a
deixar-les irrecognoscibles perquèhan
perdut ja el seu sentit inicial,mentre es
posaa jugar tambéambel seupropi

espectacle i el transformaenquelcom
diferent delmonòleg còmic que teòri-
cament era. De i ambChristianAtana-
siu. Fins al 30/5.Sala Fènix.Riereta,
31.dSant Antoni (L2).(9344134
67.CDj., 21.30h.€14euros.

BREUS, CICLE DE
MINIFORMATS TEATRALS
Breus, sí,peròtambérabiosamentactu-
als. Lespeces inclosesal cicleActualitat
Rabiosatenencomapuntdepartida
els temesquemésràbiaensdesperten
aramateix.Ésadir,ensparlende la
crisieconòmicaqueestàdevorant
l’estatdelbenestar, lacrisidevalorsque
l’acompanya i lacorruptelaquehoem-
pastifa totencaramés.Peròcomque
la ràbiapotserdevegadesunamala
consellera,els creadorsde lesquatre
obres inclosesal cicleoptenobertament
perconduir lescosescapa lacomèdia i
jugar tambéambgèneresclàssics com
arael terror i la fantasia futurista. Iés
així compodremgaudirde laCatalana
HorrorHistorydeJumaErra,ambElena
Fortuny iOtaVallés. IdelsYayoflautas
lejanosd’AlbertoRamos,ambdirecció
d’HelenaTornero i interpretaciódeCesc
Casanovas iMireiaGubianes.Mireia
RosensofereixunaMasterClassamb
VerónicaPallini. IMarcArtigaupresenta
Ensinistraremelsnostresfills,ambBruna
Lusi, Jordi Llovet, JosepPuigSobrevals.
Finsal31/5.Porta4.Església,4.dFon-
tana(L3), Joanic (L4).(931854840.
€10euros.CDv., 23h.

PER RAMON OLIVER

de samuel beckett
creació de
miquel gorriz
i àlex ollé

Coproducció de Institucions Mitjans de comunicacióAmb la col·laboració de
Premis 2011
Nacional de Teatre / Ciutat de Barcelona / Butaca al Millor Actor

amb pere arquillué

LA CRÍTICA DE LA SETMANA

CONTRA L’AMOR   
Vet aquí que hi havia una vegada una princesa molt exigent en temes d’amor: la
princesa es negava a donar el seu cor com si res al primer desconegut, tret que
aquest desconegut que es declarava tan enamorat fos capaç de portar-li a canvi el
cor de la seva pròpia mare. I com que diuen que l’amor d’unamare és l’únic amor
que no demana res a canvi (segur que sobre això també hi hauria molt a parlar),
Esteve Soler el fica també dins del molt cruel conte amb el qual inicia la seva brillant
diatriba escènica contra l’amor.
Una diatriba que, d’altra banda, em sembla també elmillor lliurament de la seva
trilogia escrita a la contra. Crec que, quan Soler va arremetre contra el progrés
i contra la democràcia, l’amalgama d’esquetxos deixava molt més a la vista els
desnivells que existien entre els diferents segments. Però aquí tot resulta força més
arrodonit. En granmesura, perquè Soler i el director Carles Fernández Giua han tin-
gut la bona idea de buscar una banda sonora per a aquestes set obretes burlesques,
aquesta sí, integrada per temes molt populars en què predomina el romanticisme
melòdic. Cert: ningú pot cantar “Parole, Parole” comMina o “Fly Me to the Moon”
com Sinatra. Però aquí no es tracta pas de buscar grans interpretacions musicals,
sinó de complementar cada obreta burlesca amb un contrapunt cantat que actua
com a comentari irònic del que veiem a l’escenari. I que, alhora, actua també com
aglutinador d’aquestes set peces que passen com si res de l’humor surrealista a la
fantasia de ciència-ficció o al conte de terror domèstic.
Tant és així que, gràcies a les cançons, a l’excel·lent ritme escènic amb què s’encade-
nen els esquetxos i a la complicitat que existeix entre el quartet protagonista, fins i
tot la història de l’actor porno amb què es tanca l’espectacle (i que, sobre el paper,
sembla el punt més feble del text) sembla adquirir un sentit renovat. Pel camí, i
abans d’arribar el seu pornostar enamorat, Soler ens ha presentat un ampli mos-
trari demisèries,mesquineses i petits terrors domèstics associats, si no a l’amor
com a sentiment, sí a l’amor com a concepte manipulador i manipulable. I ens ha
ensenyat com l’amor possessiu es pot transformar en una cosa molt trencadissa,
ens ha fet visitar un planeta solitari digne del Hal 9000 de 2001, ens ha demostrat
que els examors se’t poden ficar sota la pell com si fossin uns paràsits perillosos, ens
ha convidat a empastillar-nos amb sobredosi d’amor i ens ha deixat clar que l’amor
entès com a retret constant t’acaba enfonsant en aigües pantanoses. Tot, amb un
inquietant enginy àcidament amorós. La Seca Espai Brossa.
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