
14 TEATRE

ALMA I ELISABETH Quedar-se sense pa-
raules a l’escenari és sens dubte una de les
pitjors experiències per a una cèlebre i gran
actriu. I això és justament el que li ha pas-
sat a l’Elisabeth. Pitjor encara: no és que li
hagi fallat la memòria, sinó que ha caigut
en un mutisme total sense causa mèdica
justificada. Cal pensar només en una causa
psicosomàtica. I cal confiar que el repòs i
l’ajut de la infermera Alma aconsegueixin
fer-li recuperar la facultat perduda. L’Alma
i l’Elisabeth –si sou una mica cinèfils, segur
que ja hi heu caigut– són les protagonistes
de Persona, un dels cims absoluts de la fil-
mografia d’Ingmar Bergman, i també una
de les seves obres més arriscades i expe-
rimentals; una fascinant exploració sobre
el vampirisme de les relacions humanes i
la confusió entre la persona i la màscara
que porta sempre posada, que ara es fa
teatre amb la complicitat de dues potents
actrius. A partir de Persona, d’Ingmar Berg-
man. Dir.: Magda Puyo. Int.: Mònica López,
MartaMarco. Fins al 28/7. SalaMuntaner.
Muntaner, 4. d Universitat (L1, L2).( 93
451 57 52. € 20 euros; dc. i dj., 18 euros.
CDe dc. a ds., 21h; dg., 19h.
ANOMIA La veritat és que després d’haver
vist les diverses versions cinematogràfiques
que s’han realitzat de Lamosca, no ve gens
de gust transformar-se en aquest insecte.
Però potser val la pena el sacrifici, si això
ens permet ficar-nos a les habitacions fos-
ques del poder en què els polítics parlen
sense cap mena de correcció política. D’ai-
xò, els anglosaxons en diuen fer servir al
teatre l’estil fly on the wall, que converteix
l’espectador en testimoni d’allò que els
personatges públics voldrien portar sempre
d’amagat. I aquest és precisament l’estil
que fa servir aquest muntatge per entrar
al soterrani d’un palau governamental on
s’està decidint el futur d’una regidora d’ur-
banisme. És una corrupta de cap a peus,
això ni ella mateixa ho nega. Però que
aquest sigui motiu suficient per no tornar
a presentar-se a les eleccions ja és una altra
història. Text i dir.: Eugenio Amaya. Centro
Dramático Nacional - Arán Dramática. Int.:
María Luisa Borruel, Pablo Bigeriego, Quino
Díez, CándidoGómez, Elías González. Fins al
14/7. Teatre Tantarantana. Carrer de les
Flors, 22.d Paral·lel (L2, L3).( 93 441 70
22.€20euros; dc. i dj., 16 euros.CDedc.
a ds., 21h; dg., 19h.
ATRACO, PALIZA Y MUERTE EN AG-
BANÄSPACH No confonguem les
coses: que Nao Albet i Marcel Borràs ens
hagin presentat fins ara una colla d’espec-
tacles divertidament gamberros i lúdica-
ment transgressors no vol dir, ni de lluny,
que no siguin creadors molt preocupats pel
component realista de les seves propostes.
Ja sigui perquè s’estan fent grans o perquè
saben que tancar la temporada del TNC
amb l’últim T6 de l’era Belbel implica una
gran responsabilitat, però el cas és que el
seu nou muntatge vol ser també tota una
reflexió sobre el teatre vérité, que no accep-
ta els límits convencionals de la represen-
tació teatral. Fixem-nos només en el títol
de l’espectacle. De veritat us conformeu
amb la ficció estereotipada i burgesa d’un
atracament, quan teniu a l’abast tantes su-
cursals bancàries que conviden a fer-hi les
performancesmés agosarades? Creat i diri-
git per Nao Albet i Marcel Borràs. Int.: Nao
Albet, Marcel Borràs, Òscar Castellví, Laia
Costa, Alina Furman, Oriol Genís, Frances-
ca Piñón, David Vert. Fins al 30/6. Teatre
Nacional deCatalunya (SalaPetita).Plaça
de les Arts, 1. d Glòries (L1).( 93 306 57
00. € De 8,26 a 15 euros.C De dc. a dv.,
20h; ds. 22/6, a les 21.30h; ds. 29, a les
17 i 21.30h; dg. 30, a les 18h; dg. 23, no
hi ha funció.
ATRIUM LAB. LA GRANDESA D’ÉSSER
UN ENTRE TANTS Que en aquest cas es
barreja també amb la grandesa d’ésser di-

ferent a cada representació, en funció de
l’humor que gasten avui els actors i l’equip
artístic de l’espectacle. Un copmés, i com ja
va passar fa poques setmanes amb Dime-
cres, som en el territori dels Sistemes Mi-
nimalistes Repetitius. I en aquest territori,
que segueix lesdirectriusmarcadesper José
Sanchis Sinisterra, no hi ha personatge que
es pugui sentir segur del destí que l’espera,
perquè aquest destí varia constantment. En
el cas que ara ens ocupa som davant tres
històries, cadascuna de les quals integra-
da per un seguit d’escenes que es poden
desenvolupar de dues maneres diferents.
Això sí, com amínim hi ha una cosa de què
es poden sentir segurs tant els espectadors
com els mateixos personatges; evolucionin
com evolucionin, aquestes històries giren
sempre al voltant del tema de la coacció.
Orientació i supervisió: José Sanchis Sinis-
terra. Una producció de LAminimAL Sistè-
mic. Int.: Eloi Benet, Anna Berenguer, Cris
Codina, Toni Figuera. Fins al 30/6. Sala
Atrium. Consell de Cent, 435. d Tetuan
(L2), Girona (L4), Verdaguer (L5).( 93
182 46 06. € 16 euros.C De dc. a ds.,
21h; dg., 19h.
BEATLEMANIA Int.: Beatlemajesty. Fins al
30/6. BARTS. Av. Paral·lel, 62. d Paral·lel
(L2, L3).(933248492.€De20a50eu-
ros.CDc. i dj., 21h; de dv. a dg., 19 i 22h.
DON JUAN TENORIO Aquest cop, toca
prendre’s a broma el tarannà convulsiva-
ment seductor del cèlebre burlador de Se-
villa. Aquest Tenorio amb cara de Don Joan
Pera témés facilitat per arrencar rialles que
per despertar sospirs d’amor embadalit, i
tampoc laDoña Inésde Lloll Bertran sembla
disposada a perdre la virtut de manera gai-
re seriosa. Cal recordar que els populars co-
mediants que protagonitzen aquesta versió
del Tenorio (queno sépas si li hauria fet gai-
re gràcia a Zorrilla, però que segur que als
seguidors fidels de la parella sí, que els en
farà)hanpres coma referentaquell Tenorio
amb conya que Joan Capri i Mary Santpere
van convertir en un gran èxit, l’any 1976, al
Teatre Romea. A partir de l’obra de Zorrilla.
Versió i dir.: Joan Pera. Int.: Joan Pera, Lloll
Bertran. Fins al 28/6. Teatre Condal. Avin-
gudaParal·lel, 91.dPobleSec (L3), Paral·lel
(L2, L3).( 93 441 70 22. € De 20 a 26
euros.C De dt. a dv., 20.30h; ds., 18.30 i
20.30h (ds. 8/6, només 18.30h); dg., 19h.
EL CANT DE LA GORGONA La companyia
La Ruta 40 es va presentar en societat la
temporada passada amb l’espectacle Fa
una mica de soroll. I ara centra la seva se-
gona proposta precisament en uns perso-
natges que han decidit deixar de fer una
mica de soroll, esborrar-se delmapa i optar
per un anonimat radical que, vist des de
fora, pot semblar altament patològic. Tant
que, de fet, els dos protagonistes del text
(un d’ells, un cèlebre músic amb alguna
cosa de Bob Dylan casolà) estan ficats, des
de fa ja uns quants anys, en una mena de
manicomi tan decrèpit que n’hi ha per tor-
nar-se boig. Des d’aquest cau inhòspit, i en
companyia d’una tercera protagonista que
ja no pot fer altra cosa que actuar com un
fantasma, aquests personatges se sotme-
ten a una estranya entrevista, mentre ens
deixen caure comqui no vol la granpregun-
ta: voleu dir que no tenia raó el Bartleby de
Melville, quan expressava el seu desig de
no seguir actuant i no fer res de res? Text i
dir.: Albert Arribas. Cia. La Ruta 40. Int.: Al-
bert Prat, Sergi Torrecilla, SàskiaGiró. Fins al
7/7. La Seca Espai Brossa. Flassaders, 40.
d Jaume I (L4). € 16 euros; dc., 12 euros.
CDe dc. a ds., 20.30h; dg., 18.30h.
LA COCINA DE LOS MONÓLOGOS: EL
RETHORNO Sense estrelles Michelin, però
amb una provada eficàcia per cuinar plats
ben divertits. Així són els xefs d’aquest es-
pectacle que reuneix tres popularsmonolo-
guistes que s’acostumen a passejar per tots
els clubs de comèdia i cuines de l’humor de
la nostra tele i els nostres escenaris. I que, i
malgrat posseir receptaris propis ben dife-
renciats, no tenen capproblemaa l’hora de
compartir fogons i oferir en el menú alguns
gags compartits. De i amb Toni Moog, Al-
bert Boira i Eva Cabezas. Fins al 28/7. Club
Capitol (Sala Pepe Rubianes). La Rambla,

138. d Catalunya (L1, L3).( 93 412 20
38. € 20 i 23 euros.C Dj., 21.30h; dv. i
ds., 23h; dg., 20h.
LA CUA DEL PARADÍS La veritat sigui di-
ta: lamentablement, cada cop costa més
trobar cues per entrar a un cinema. I és
que una bona cua de cinema com aque-
lles que es formaven davant les sales en
temps de Pere Calders podia resultar molt
emprenyadora, però –i a banda de donar
una bona alegria a l’empresari cinemato-
gràfic– transmetia també la sensació de
cerimònia col·lectiva oberta a les més va-
riades fantasies que s’associaven llavors a
una projecció. En una cua d’aquesta me-
na és, precisament, on s’acaben conei-
xent els personatges escapats de diversos
contes de Calders que vénen a coincidir
en aquesta comèdia, alhora ben barce-
lonina, però amb aires de comèdia sofis-
ticada del Hollywood dels anys 30. De Cos
de Lletra i Teatre de Ponent. A partir dels
contes de Calders. Dir. i dram: Ruth Vilar.
Int.: Salva Artesero i Neus Umbert. Fins al
7/7. Sala Fènix. Riereta, 31. d Liceu (L3).
( 93 441 34 67. € 16 euros.C De dv.
a dg., 21h.
LA DIVERSIÓN DESCONOCIDA Aquest
estiu, totes les forces paranormals i to-
tes les energies esotèriques que corren
pel món han vingut a concentrar-se a
Barcelona. I en concret al Teatre del Ra-
val, un espai amb una potència tel·lúrica
aclaparadora que fins ara ens havia pas-
sat una mica desapercebuda. Però que
evidentment els tretze participants de la
Copa Paranormal, que es celebra cada
tretze anys, han detectat a la primera. Ara
tenim per davant uns dies d’intensa ac-
tivitat al llarg dels quals aquesta colla de
paranormals d’elit competiran entre ells
per veure qui la fa més grossa i guanya el
campionat. I com que resulta que darre-
re la Federació Internacional d’Activitats
Paranormals hi ha un exintegrant de La
Cubana i un empresari amb feblesa per la
màgia, ja us podeu imaginar que l’enfron-
tament anirà ben ple d’humor i de trucs.
Guió: Fernando Ozores, Miquel Crespi,
Óscar Sanjuan. Dir.: Miquel Crespi. Cia.
Zootroupe. Int.: David Valencia, Fernando
Ozores, Joana Rhein, Miquel Crespi. Fins
al 27/7. Teatre del Raval. Sant Antoni
Abat, 12. d Sant Antoni (L2).( 93 443
38 19. € 18 euros.C Dj., 21h; dv. i ds.,
22h; dg., 18.30h.
LUCES DE BOHEMIA★★Max Estrella –
el poetamagistral, cec i mort de gana que
protagonitza aquesta absoluta obra mes-
tra de Valle-Inclán– es disposa a recor-
dar-nos que només l’estètica deformada
de l’esperpent pot reflectir el sentit tràgic
de la vida espanyola. Tocat d’un cert es-
perit quixotesc (tot i que el seu Sancho
Panza particular, Don Latino, queda lluny
de posseir la noble fidelitat de l’original),
Max realitza un recorregut nocturn pels
carrers de Madrid pel qual desfilen una
colla de personatges molt representatius
de les misèries nacionals d’altres temps,
però també d’ara mateix. Per això, el so-
bri muntatge de l’obra que ens proposa la
companyia aragonesa Teatro del Temple,
opta per una estètica contemporània. De
RamónMaria del Valle-Inclán. Dir.: Carlos
Martín. Cia. Teatro del Temple. Int.: Ricar-
do Joven, Pedro Rebollo, Gabriel Latorre,
Francisco Fraguas, Rosa Lasierra, Javier
Aranda, Gema Cruz, Félix Martín. Fins al
30/6. Teatre Goya Codorníu. Joaquín
Costa, 68. d Universitat (L1, L2). ( 93
343 53 23. € De 32,50 a 34 euros.C De
dt. a dj., 21h; ds.,18 i 21h; dg., 18.30h.
LUCIO SILLA ★★★★ Vegeu la crítica.
De W.A. Mozart. Llibret: Giovanni de Ga-
merra. Dir.musical: Harry Bicket. Dir. d’es-
cena: Claus Guth. Int.: Kurt Streit, Patricia
Petibon, Silvia Tro Santafé, Inga Kalna,
Ofèlia Sala, Antonio Lozano. 28/6 i 1, 2,
4, 5, 6 i 7/7. Gran Teatre del Liceu. La
Rambla, 51. d Liceu.( 93 485 99 00.
€ De 9,75 a 184 euros; 2, 4 i 6/7, fun-
cions populars, de 8 a 81 euros.C 20h;
dg. 7/7, 17h.
28 I MIG Amb un títol com aquest, ja us
podeu imaginar que Fellini no queda lluny
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del nou espectacle de La Perla 29 (m’ima-
gino que ja heu captat el joc numèric), que
és també el primer en què la companyia i
Oriol Broggi es llancen a la creació nova i
s’obliden per una vegada dels clàssics de
què s’ha nodrit fins ara la seva trajectòria.
I així, sota la influència de l’extraordinària
Otto emezzo, però barrejant les imatges i les
paraules d’aquella obra mestra amb diàlegs
i imatges de projectes que La Perla 29 ha
tingut damunt la taula però no ha arribat a
materialitzar, i amb les aportacions perso-
nals realitzades per tot l’equip artístic, neix
aquest muntatge que també vol ser una
mena de mediterrània i vitalista festa lúdi-

ca que celebra la creativitat. I una invitació
a seguir l’exemple de la mestressa de casa
que interpreta Clara Segura i a deixar-se ar-
rossegar per la fantasia. Dir.: Oriol Broggi.
Adaptacions i treball de text: Jeroni Rubió.
La Perla 29. Int.: Clara Segura, Pablo Derqui,
Tomeu Amer, Xavier Boada, Màrcia Cisteró,
Pol López, Anna Madueño, Ernest Villegas,
Montse Vellvehí. Fins al 28/7. Biblioteca
de Catalunya. Hospital, 56. d Liceu (L3).
( 902 10 12 12.C De dt. a ds., 20.30h;
dg., 19h.

LA CRÍTICA DE LA SETMANA

LUCIO SILLA ★★★★

Una porta oberta a un altremón. Segons les seves pròpies paraules, pel director Claus
Guth, les àries da capo queMozart va crear per als protagonistes d’aquesta portentosa
òpera adolescent són justament això. Potser altres directors escènics les veuran com
una successió demoments estàtics, tanmusicalment esplèndids com teatralment
erms. Però per ell, constitueixen la porta que connecta els personatges amb els seus
desitjos, les seves pors i les seves ansietats. I aquesta connexió no té res d’estàtica.
Justament perquè el que es tem o s’anhela va tan ple de grans expectatives o temibles
pressentiments, el que genera és unamolt cinètica activitatmental en permanentmo-
viment i en permanent fluctuació.
Per visualitzar això, Guth i el seu esplèndid escenògraf Christian Schmidt creen una
complexa estructura escenogràfica giratòria que funciona com si fos una granme-
tàfora dels dos plans en què esmou l’obra. D’una banda, tenim aquests personatges
que quan pensen angoixats en la persona estimada absent que potser no tornaran a
veure, la veuen comuna ombra que es vamaterialitzant en un altre espai del decorat.
I que quan s’imaginen coma possibles autors d’un crim d’Estat, es veuen arrossegats
per la força del ganivet assassí i immersos en un escenari tacat de sang: només cal
comprovar lamanera com el ganivet destinat a ser l’arma del crim transforma la sen-
sacional Giunia de Patricia Petibon en una veritable possessa.
Però d’altra banda, no oblidem que estem ficats en un dramamogut pels fils del
poder polític, en què, benmirat, tothom és unamica presoner de tothom. El rebels
clandestins que volen enderrocar el dictador Silla esmouen per passadissos foscos
de l’inframon, i conspiren per les clavegueres. Però elmateix dictador (tan poderós
com impotent a l’hora de guanyar-se l’amor de Giunia; res del que té no sembla com-
parable al que no pot tenir) i els seusmés fidels seguidors resideixen en un tenebrós
espai carregat també de simbolisme; quan el poder dictatorial es veu amenaçat,
necessita atrinxerar-se dins un búnquer. I tant els uns com els altres es troben ficats en
una estructura que no paramai de girar però que tampoc no va enlloc. Quan arriba
aquest finalmagnànim en què el dictador sembla haver oblidat els seus vells hàbits per
obrir-se a la raó conciliadora, Guth afegeix una imatge que ve a desmentir el que Silla
acaba de dir. La inquietant figura del dictador irromp de nou a l’escenari amb gest poc
tranquil·litzador. I la gran estructura giratòria adquireix el caràcter d’una premonició.
Elmecanisme del poder –malgrat les bones intencions de l’òpera seriosa a l’hora de
voler remarcar les virtuts dels governants assenyats– continuarà girant de lamateixa
manera que ho ha fet fins ara.Gran Teatre del Liceu.
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