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Teatre

Teatre Poliorama 
Fins al 31 de juliol
 
No sabem si La banqueta és la 
millor comèdia de la temporada 
parisenca com ens diu la 
publicitat, però sens dubte l’obra 
del francès Gèrald Sibleyras és un 
text d’humor intel·ligent, subtil, 
molt ben construït que amb un 
embolcall comediogràfic ens 
parla de l’amistat, del 
deteriorament de les relacions 
humanes i, en definitiva, de 
l’ésser humà. Perquè el que 
estigui lliure de pecat que tiri la 
primera pedra. Un adolescent que 
va veure la funció la va resumir 
així: quan les coses no van bé tot 
es fa petit. Just a la fusta.

La banqueta ens arriba amb 
traducció de Ricard Borràs i 
versió i direcció de Paco Mir, qui 
ha fet una magnifica feina. 
D’enorme pulcritud en la versió i 
excel·lent direcció d’uns actors 
que han entès perfectament quina 
era la mirada de Mir. I és que 
l’obra admet altres mirades  
perquè els protagonistes tenen 
dosis de clown. Mir, sense 
renunciar als gags, bàsicament 
verbals,  defuig la pallassada, el 
traç gruixut i exagerat, una opció 
possible i que hagués estat 
totalment lícita, per abundar en la 
naturalitat, la credibilitat dels 
personatges. I és d’agrair.  Estem  
davant d’una comèdia per 
somriure i riure relaxadament 
sobre la relació de dos músics 
components d’un duo de piano a 
quatre mans i que porten 25 anys 
de carrera. Una fundació els 
convida a fer un stage en un 

preciós parador en una vall 
austríaca per preparar la seva 
nova gira pel Japó. Pau, bon 
menjar i solitud per dialogar amb 
la música. Però el lloc ideal es 
converteix en l’espai on es 
alliberen els dimonis de cadascú  i 
surt la humaníssima enveja, 
l’inalienable narcissisme dels 
artistes, l’enfrontament entre dos 
maneres d’entendre la vida i, en 
definitiva, l’erosió d’una parella 
que ha compartit durant tant 
temps la mateixa banqueta.

 I la música? Per allà corre el 
fantasma de Rostropóvitx amb el 
seu violoncel, i entre els diàlegs 
surten algunes referències a la 
interpretació musical, però con 
passava a Art, de Yasmina Reza, 
amb la pintura, la música és el 

pretext perfecte per a una funció 
basada en els actors, el ritme i 
l’encert en la col·locació dels gags. 
Ricard Borràs, solitari i acadèmic,  
i Pep Ferrer, més alegre i vividor, 
es fan entranyables, propers 
sense forçar l’humor d’una funció 
que corre amb suavitat com si 
passegés sobre el núvols del cims 
de les muntanyes.   

I la banqueta? Un  fet 
extraordinari, metàfora de tot 
plegat. Obra molt recomanable 
per passar-ho bé sense aguantar 
bajanades. –Santi Fondevila

La Seca. Fins al 7 de juliol
 
A El cant de la Gorgona Albert  
Arribas ens situa a l’habitació 
d’un manicomi degradat a on 
conviuen un exmúsic que va 
deixar la fama per desaparèixer i 
que, presumim, va ingerir 
substancies d’alteració de la 
consciència en grans dosis, i un  
noi de 18 anys que ha abandonat 
casa seva per refugiar-se en 
aquest espai. Tots dos busquen el 
silenci. La inexistència, potser. 
Un silenci trencat en el seu dia, fa 
sis mesos, per l’entrada al quarto 
d’una dona, Gertrudis.

El text d’Albert Arribas, 
traductor de Valère Novarina,  
mostra un autor radical en la 
concepció del teatre, sense 
concessions a l’espectador i amb 
un univers que defuig la 
complaença i que intenta dir més 
del que escoltem. Arribas 
planteja moltes preguntes sense 

respostes i moltes respostes sense 
preguntes amb la deliberada 
intenció de sostreure a 
l’espectador  informació sobre el 
rerefons del comportament 
d’ambdós personatges. Per 
nosaltres és  greu obviar com i  
per què el personatge absent, 
Gertrudis, va alterar el 
comportament dels pacients. 

El cant de la Gorgona és cargola 
sobre si mateix tancant qualsevol 
expectativa per a què els 
personatges no tenen gaire a dir i 
tampoc no ens serveixen les seves 
petites reflexions “filosòfiques”. 
La funció no aixeca el vol tot i que 
la direcció és minuciosa, i  encara 
que els actors han fet seu 
l’estranyament dels personatges, 
tant Albert Prat, amb un notable 
repertori gestual, com Sergi 
Torrecilla, amb una inquietant 
normalitat. El cant de la Gorgona 
és basa en la recerca del silenci i 
tot el que sentim és només soroll. 
Era això el que volia l’autor?   
–S.F.

Teatre del Raval. Fins al 28  
de juliol
 
La diversión desconocida és un 
espectacle en quatre parts, 
segmentat en avantsala (15 %), 
pròleg (15 %), nucli (65 %) i 
comiat (5 %). L’avantsala és una 
versió friqui de les experiències 
personalitzades del teatre dels 
sentits. El pròleg permet pensar 
(esperançat) que l’espectador ha 
comprat una entrada per al xou 
del Club Silenci de David Lynch. 
Potser algú ha tingut l’atrevida 
idea d’importar The Double R 
Club de Londres i muntar-lo al 
Raval. A l’escenari actua una 
germana de Traumata, de nom 
Desirée. El nucli serveix per 
despertar violentament del 
malson. Llàstima. Aquí hi havia 
tema. El que segueix són 
números de varietats 
monopolitzats per trucs de 
màgia, lleument dramatitzats 
com una competició de mestres 
del paranormal. Varietés amb 
nostàlgia de La Cubana, encara 
que només Miquel Crespi 
(excubano, presentador i 
promotor) sap com recordar 

aquesta escola. Els altres són 
aplicats aprenents amb poques 
taules i menys capacitat 
d’articular aquesta última volta 
de rosca que transforma el cutre 
en experiència camp. 

I el comiat. En una simpàtica 
postal amb una clara oferta al 
dors de disponibilitat per a 
celebracions diverses es 
resumeix l’objectiu d’aquest 
projecte: el publireportatge. Si els 
ha agradat, truqui’ns. No sé si 
triomfaran amb aquesta 
estratègia comercial. De 
l’espectacle, no cal parlar-ne. 
–Juan Carlos Olivares

El cant de la Gorgona

La diversión desconocida

La banqueta

Els dimonis campen lliures en una excel·lent comèdia.

Sense renunciar 
als gags,  
Mir defuig la 
pallassada a favor 
de la naturalitat

Un malson.


