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Teatre

La Villarroel. Fins al 27 de juliol
 

“La memòria és un barril de vi 
que amb els anys s’esquerda i va 
perdent líquid, però en la seva 
panxa ovalada queda l’essència, 
amb més sabor, amb més sucre. 
Més o menys, paraules de 
Santiago Rusiñol amb les quals 
Ramon Madaula es fica en la pell 
del pintor i dramaturg a Cap al 
tard, un títol que asseguraria 
prestat del llibre de poemes de 
Joan Alcover, publicat el 1909.

  Cap al tard és el fruit d’una 
seducció. Ramon Madaula va 
començar en això del teatre amb 
el Ramonet de L’auca del senyor 
Esteve, cap al 1984. Des de 
llavors s’ha apropat a la 
literatura de l’autor amb passió i 
admiració.  Captivat per la 
paraula, les idees i la personalitat 
de Rusiñol, finalment al 2007 va 
poder unir els trossos d’una vida, 
reflexions i pensaments en un 
íntim, delicat i emotiu espectacle 
dirigit per Sílvia Munt i que 
arriba ara a La Villarroel.

 Rusiñol/Madaula entra en un 
bar on el temps s’ha aturat. Un 
penjador per a la bufanda. Sobre 
la taula, l’ampolla d’absenta, el 
sucre i l’aigua. I acompanyen el 
seu monòleg interior, la seva 
reflexió en veu alta les notes 
d’Erik Satie, ara interpretades 
per un pianista.  

Madaula, a qui li agrada molt 
pintar, ha construït un relat sobre 
l’art, sobre l’artista, sobre la vida. 
I què es la vida? “La 
inconsciència és divertida. El 

seny és tremendament avorrit”. 
Ho deia Rusiñol. París, Vayreda, 
el vi, la morfina (fantàstica i 
realista descripció dels seus 
efectes), l’art com a llibertat i no 
mercaderia (“les obres mestres 
no neixen, es fan amb el temps”)... 
I Rusiñol es pregunta: què és el 
modernisme? I respon: el 
modernista està en el temps de 
cadascú”. Així doncs, Rusiñol 
avui modern, modernista i 
preclar: “Els bebedors és gasten 
la vida. Els aiguaders l’estalvien 
per després no saber què fer-ne”.

Ramon  Madaula no fa una 
biografia, cosa que seria força 
difícil. Sinó un viatge a l’interior 
de l’artista multidisciplinar que 
es mira el trajecte vital des d’un 

proper adéu. Ah!, sempre la vida 
com un intangible que “ens volen 
allargar però no ens 
embelleixen”. 

Madaula no interpreta. És. 
Transmet. Ens porta a un món 
diferent del que hi ha fora del 
teatre. Un món sensible. Potser 
contradictori. Segur que 
inestable. Fora del festival Grec, 
Cap al tard és una peça d’or que 
qualsevol, li agradi  o no, conegui  
o no Rusiñol, gaudirà amb delit. 
Els ho prometo. –Santi Fondevila

La Seca. Fins al 28 de juliol
 
Una jam-session és la trobada 
d’un grup de músics –en origen 
de jazz– per improvisar i passar 
una bona estona tocant. Fa un 
any es van reunir vuit intèrprets i 
vuit autors amb Neil LaBute i 
Jessie Mills en un taller de 
l’Obrador d’Estiu de la Sala 
Beckett per aplicar aquest 
esperit de llibertat a la creació 
dramàtica. El resultat va ser 
Desig Jam, la breu funció 
muntada amb vuit monòlegs que 
ara es pot veure a la sala petita de 
La Seca. En aquesta setmana de 
treball intensiu del 2012 potser 
es va aconseguir certa comunió 
creativa sense garantir que 
aquest esperit tingués prou força 
per traspassar l’entusiasme 
còmplice del cercle interior.

L’interès dels textos és 
desigual. Dels vuit potser només 
dos (la revelació bovina i de les 

males persones) ofereixen un 
desenvolupament dramàtic 
allunyat del que és obvi, 
sorprenents en la seva intimitat i 
despullament emocional, 
alliberats de l’efectisme 
truculent o el virus de les 
sobretaules de TV3. Comença a 
ser preocupant que un jove 
dramaturg confongui el seu 
potencial treball amb una pàgina 
de guió televisiu sense risc. En 
canvi, les interpretacions de 
Damià Plensa, Marta Bayarri, 
Vanessa Segura, Joan Sureda, 
Mireia Gubianas, Carles Algué, 
Annabel Castan i Pep Ambrós 
són equilibrades, amb la 
intensitat adequadament 
administrada per captar 
l’atenció de l’espectador en els 
comptats minuts que disposen 
per defensar la seva història. 
Tots aconsegueixen el seu 
objectiu, i amb èxit. És més, tots 
són millors que algunes de les 
seves històries.    
–Juan Carlos Olivares

Teatre Poliorama 
Fins al 28 de juliol
 
Joaquim Oristrell debuta com a 
autor de teatre amb una comèdia 
musical, que també dirigeix, molt 
cinematogràfica per l’esplèndida 
utilització de les projeccions, 
genuïna i molt eficaç 
escenografia, i que, a la fi, ve a ser 
una mirada nostàlgica, tendra, 
sobre si mateix. I és que Bernat 
Badia (el director, Jordi Bosch) i 
Miquel Riera (el guionista, Ferran 
Rañé) són els seus alter ego. Dos 
en un. Un en dos. Una parella de 
cineastes que ha arribat als 60 
anys i que, tot i els èxits passats, 
no troba ara qui els compri la 
mercaderia. Vull dir el guió. Per 
això recorren al seus fills 
(Nausicaa Bonnín i Peter Vives). 

Comèdia lleugera amb un text 
trivial que fa menys gràcia de la 
que pretén fer i que sortosament 
va pujant de densitat i humor al 
llarg de la funció. Tots fem 
comèdia és un espectacle 
entretingut però banal, simpàtic, 
per les cançons, que interpreta 
Joan Vives en directe, però 
insípid. Amb moltes referències 

cinematogràfiques i tractant el 
tema del cinema, de la paternitat i 
de l’amistat, diríem que és un guió 
sense sal ni pebre. 

Jordi Bosch i Ferran Rañé són 
dos actors adequats per fer 
comèdia, però creiem que no del 
tot ben dirigits, fins que es posen 
mans a l’obra per ells mateixos. 
Nausicaa Bonnín, que interpreta 
diversos papers, està esplèndida. 
Farà grans coses. No sabem què 
hi fa aquesta història, al festival 
Grec, però hi és. –S.F.

Desig JamCap al tard

Madaula es fica dins l’ànima de Rusiñol.

Madaula no 
interpreta. És. 
Ens porta a un 
món diferent del 
que hi ha a fora

Tots fem comèdia

Fan el que poden.


