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ESTRENES

IAIA.MEMÒRIA HISTÒRICA
La iaiaestàapuntd’entrarenelgrup
de lespersones centenàries.Aixòvol
dirqueeraunanenadedeuanysquan
PrimodeRiveravaestablir la seva
dictadura. I queen teniadivuitquan
esvaproclamar laSegonaRepública,
entre l’entusiasmedelsquecreienque
l’Estatespanyolhavia iniciatuncamí
irreversible capalprogrés, lamoderni-
tat i la justícia social.Als vint-i-sis, la iaia
vadeixardeserunavíctimamésde la
tragèdia incivil per transformar-seen
unavíctimamésd’unapostguerraque
nos’acabavamai. Imentrestant, vinga
anar criantfills i anar fentmiraclesper
tirarendavant.Així, finsaarribara la so-
litària vellesa, sobrevivintambunapen-
sióminsaque,enqualsevol cas,potser
encaraés totun luxe:alpasqueva,els
seusnétsniaixò tindranquansiguin tan
vellets comella.Peròaraelquesíque
tenenels seusnétsés lapossibilitatde
recuperarel seu testimonid’unaèpoca.
I nosaltres tenim lapossibilitatd’as-
sistir auncol·loqui sobre lamemòria
històrica cadadissabte,uncopacabi la
representaciód’aquestmuntatgeque
téel suportdel Laboratori d’Anàlisi del
PensamentCreatiude l’InstitutCatalà
d’Antropologia.De iambAlbaValldau-
ra.Del17/5al9/6.SalaFènix.Riereta,
31.dSantAntoni (L2).(9344134
67.€16euros.CDedv.adg.,21h.

7ENCONTROSDEHELDERCOSTA(3)
Siavuiésdiumenge,aixòvoldirque
aquest vespre tenimunacita impres-
cindibleamb lesgranspersonalitatsdel
mónmundial (toteselles,mésaviat
difuntes;peròaixò,enaquest cas,no
éspas capproblema)queesdeixen
caurepelsEncontrosdelCírcolMaldà. I
la veritatésque l’Encontrod’aquestdiu-
mengeestàorganitzatambmoltmala
idea: fer coincidir almateixescenari
elDr.Martin LutherKing iunmembre
destacatdel KuKluxKlanésunadecisió,
comamínim,agosarada.Una trobada
així potdeixarmutqualsevol. I teninten
compteque la llegendàriaMariaCallas
és la terceraconvidadad’aquesta ses-
sió,deixar-la senseveuper culpad’un
ensurt resultaria imperdonable.Per
cert:noushavíemditque,perdonar
mésanimacióencaraaaquestes tro-
bades,elpreude l’entrada inclouuna
consumicióa l’elegantmentdecadent

bardelMaldà.Dir.: Sílvia Ferrando.
Int.: ImmaColomer, JacobTorres,Blai
Llopis.Agitadorsde la idea: Joaquim
Armengol i JoanCasas. Finsal16/6.
CírcolMaldà.CarrerdelPi,5.d Liceu
(L3).(933043999.€7euros.
CDg.,21.30h.

LACENADELOS IDIOTAS
Ja sabeucomvan les cosesenaquesta
menadesopars. Enaltres, lagentes
barallaper fer seurea taulael convidat
mésguapo,omés famós,oambmés
glamur,omés intel·ligent.Peròaquí,
si l’idiotaqueporto joésmés idiota
queelqueportes tu, sóc joquim’he
desentir triomfador. El quesíqueha
triomfatdel totgràciesals idiotesque
potsernohosón tantésFrancisVeber,
l’autord’aquestbrillantdivertiment
quedemostradesde fadècades la seva
eficàcia còmicaals teatresde totelmón
(i tambéal cinema), i queara recupera
elmateix TeatreApoloenquè l’obra
(ambelmateixmuntatgeperòun
repartimentdiferent) vaobtenir també
ungranèxit l’anypassat.DeFrancis
Veber.Dir.: JuanJoséAfonso. Int.:
JosemaYuste,DavidFernández, Fèlix
ÀlvarezFelisuco. Finsal23/6.Teatre
Apolo.AvingudaParal·lel, 59.dParal-
lel (L2, L3).(934419007.€De22a
28euros.CDj. i dv.,20.30h;ds.,18 i
21.30h;dg.,18h.

DONJUANTENORIO
Peròenbroma,aixòquequediben
clar. La setmanavinentusexplicarem
comJoanPeras’ha transformatenel
seductorDonJuan, i Lloll Bertan,en
l’enamoradanovíciaDoña Inés. Fins
al28/6.TeatreCondal.Paral·lel, 91.
dParal·lel (L2, L3).€De20a26euros.

MINITEATRES
Quatreobres.Quatreeurosperobra.
Cadaobra,quinzeminutsdedurada.
Cadaobra, sis funcionsdiàries. Sinte-
titzantmolt, aixòéselqueensofereix
Miniteatres, una formade fer i de
veure teatrequearribaaraaBarcelona
desprésd’haver sigut ja totunèxita la
cartelleramadrilenya.Continuemamb
elsnúmeros?A laSalaMiniteatres,
situadaalbellmigdelRaval,hi trobareu
quatre salesde9metresquadrats
enquècabenunmàximdequinze
espectadors i quatreactors. Enaquesta

saladirigidaperAmparoMiralles i
ambel suportdesocishonorífics tan
il·lustres comaraAgustíVillaronga,
ManuelHuerga i JoaquimOristrell, serà
habitualqueestreninautorsambuna
reconeguda trajectòriaprofessional,
encaraqueaquínoes tanquin les
portesaningú:Miniteatres rebràmolt
agust totselsguionsquehi vulgueu
enviar, ambelbenentèsques’ajustin
a les condicions jaexposades i tinguin
aveureamb la temàticaaquè la sala
dedica laprogramaciódecadames. El
primer cicleestàdedicataUngrandia,
undiad’aquellsquepodencanviar la
vidaaqualsevol. I aquestgrandiapot
seraquell enquèTincunacitaamb
CarlaBruni…Odues (deDanielBenito;
dir.:PepArmengol).Oaquell enquè
lesduesparellesd’amicsdeSwingers
es fanunaproposiciódel tot insòlita
(text i dir.:ÁngelAmazares).Oaquell
enquè lamare iel fill deCon lamuerte
en los sillonesdecideixenapagar la tele
(deVirginiaSánchez;dir.: JoséSánchez
Orosi).Oaquell enquèelmóns’acaba i
calbuscarunRefugio (deDanielBenito;
dir.: JosechoSanMateo). Int.:Octavi
Pujades, SílviaSabaté,ÁngelAmazares,
AnnaBellmunt,AnnaGras,Carlos Fuen-
tes,Mònica Lucchetti,DanielCuello
Esparrell, Eloi Yebra, Tonino. Finsal2/6.
Miniteatres.Robador,22.d Liceu (L3).
CDc. i dj., de20a21.30h;dv. i ds., de
22.30a0.50h.

LAPERFORMERIA2
Has llegit ja, elnounúmerodel fanzine
d’artd’acció LaPerformeria2? Idoncs,
quèestàsesperant?Nopots sortir de
casasenseconèixer lesúltimesnove-
tatsdelquees couenaquest terreny
creatiu! En tot cas,assistir a lapresenta-
ciódelnúmeroquehapreparat Ignacio
Galilea (presentaquestsdiesa l’Antic
perpartidadoble;el18/5espodrà
veure tambéel seuProtocol_101) ens
serviràper comprovarque,devegades,
elsperformadors sóncapaçosde riure’s
d’ellsmateixos.Comamínim,Galilea
–aquí, encol·laboracióambRamón
Churruca iCarlos Llavata–hadecidit
contemplaramb ironia lesavorrides
actituds conceptualsquecorrendeve-
gadesentreels seus companysd’ofici.
Diumenge19/5.Antic Teatre.Verda-
guer i Callís,12.dUrquinaona(L1, L4).
(933152354.€6euros.C20h.

PER RAMON OLIVER

LA CRÍTICA DE LA SETMANA

BARCELONA★★★★

Ho tenia clar quan vaig llegir el text de Pere Riera. I ho he tingut encara més clar
ara, després de veure el magnífic muntatge que el mateix Riera ha dirigit a partir
d’aquest text, en companyia de vuit intèrprets en estat de gràcia: acaba de néixer
una obra mestra del teatre català contemporani. Sergi Belbel no podia acomia-
dar-se millor del TNC que ha dirigit al llarg dels darrers anys que tancant aquesta
etapa presentant un espectacle que sembla destinat a convertir-se en allò que se’n
diu un clàssic instantani.
Ja ho ho dèiem en el moment de presentar l’obra: Riera ha volgut fer-nos sentir
ben de prop tot el terror dels bombardejos que van arrasar salvatgement Barcelona
aquell nefast mes demarç del 1938. Però alhora també ha volgut fer-nos sentir la
febre de viure que encara acumulen dins seu uns personatges que no han volgut
renunciar a continuar cantant, a voler continuar ballant i a posar-se un vestit de nit,
perquè avui toca, i ni l’espant que cau del cel ens pot obligar a renunciar-hi. Com diu
la Victòria, la noia jove d’aquesta història, “commés s’allarga aquest disbarat, més
ganes tinc de viure”. I aquestes ganes de viure, de cantar i de ballar fan que en certs
moments t’imaginis que pel saló de la mansió burgesa on té lloc l’acció de l’obra hi
puguin aparèixer els fantasmes de Fred Astaire i Ginger Rogers, ballant el “Begin the
Beguine” com si s’haguessin escapat d’unmusical de l’RKO. I fan que, en certs mo-
ments, t’imaginis que, si no fos per l’horror en què estan ficats, aquests personatges
podrien ser els protagonistes d’una comèdia de Cukor, lliurats a duels dialèctics en
què cal comprovar qui diu la rèplica més enginyosa i, si cal, més maliciosa. Riera fa
que puguem passar com si res de la lleugeresa de Cole Porter al dramatisme patètic
d’una “Santa Espina” cantada sota l’esclat de les bombes, sense que res grinyoli,
fent-nos adonar que els dos moments formen part d’unamateixa complexa realitat,
i que tan dramàticament seriós és l’un com l’altra.
Tot i que l’autor es mou en un registre molt diferent del del britànic, a mi la festa
d’aniversari d’aquesta família en ple estat de guerra m’ha portat a pensar en aquella
altra memorable festa d’aniversari i de celebració de la fi d’una guerra amb què J.R.
Priestley iniciava Els temps i els Conway: també aquí estem davant d’unmón en què
els somnis quedaran enderrocats, encara que la música d’un piano ens vulgui fer
retornar el temps i la melodia del passat perdut. Rovira, d’altra banda, demostra ser
un fantàstic constructor d’allò que els anglosaxons denominen set pieces: escenes
rutilants estructurades amb tanta energia pròpia que estan destinades a deixar una
marca intensa en la memòria. Serveixi com a exemple modèlic del que us dic l’es-
cena en què la Fedra de Racine agafa un humorístic protagonisme sense perdre el
seu tarannà tràgic. O, naturalment, l’últim tango a Barcelona que es marquen unes
sublims Emma Vilarasau iMíriam Iscla, vestides (per continuar amb Bertolucci) una
mica com si fossin les seductores tanguistes que protagonitzaven una inoblidable
escena d’Il conformista. Què deu tenir, aquesta commovedora obra de Riera, que
t’omple el cap d’imatges i referències i alhora et sembla tan personal i inconfusible?
Teatre Nacional de Catalunya (Sala Gran).

PER RAMON OLIVER

RECREO
Diuenque les persones atacades de la
síndromedePeter Pan sónaquelles
a qui noels dóna la ganademadurar
perquèels fa por fer-se adults i preferei-
xenperllongar la infància fins a l’infinit.
Però el director Boris Rotenstein noho
veuexactament així. Pensaque, si Peter
Pan i tots els que l’emulen es neguen
a créixer, no és perquèno vulguinma-
durar, sinóperquè fer-se gran implica
perdre aquella aparent llibertat total
d’escollir el propi camí enquèpotser
només es pot somiar al pati de l’escola.
Al pati, a l’hora del recreo, quanencara
nohas hagut de començar a fer elecci-
ons, confeccionar-te un futur a la teva
midaencara sembla estar al teu abast.
Però aquestmiratge desapareix quan
sona l’últim timbre, tornes a classe i
tothomqui et demanavaquè volies

ser de granet començaaexigir que
prenguis decisions i esdevinguis alguna
cosa. Per als protagonistes d’aquesta
comèdia sens dubte amargaambquè
Manuel Veiga va guanyar el Premi SGAE
de Teatre, el timbre va sonar fa jamolt
de temps. Però avui, unad’aquelles reu-
nions enquèantics companys de classe
es tornena veure les cares els haportat
de tornadaal pati de la seva escola.

L’escenari i les circumstàncies conviden
a reviure els somnis d’aquella època en
quèel dret a escollir semblavaun joc
denens. Fins i tot la sempre evocadora
música deNinoRota queRotenstein ha
triat per a l’espectacle, sembla convidar
a reproduir elmiratge. Però queno s’en-
ganyin, els antics companys: comdiu
Rotenstein, cadascúnomés viu la seva
pròpia vida. I aquests tres ja hanescollit
massa vegades per tornar al punt de
partida.Opotser no? RO

DeManuel Veiga. Dir.: Boris Roten-
stein. Int.: Pepe Zapata, Xavier Ripoll,
AndreaMontero. Fins al 2/6. Teatre
Akadèmia. Buenos Aires, 47. dHospi-
tal Clínic (L5).( 93 495 14 47. € 22
euros; dc. i dj., 18 euros.CDe dc. a
ds., 20.30h; dg., 18.30h.
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