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CINCO HORAS CON MARIO★★★
DeMiguel Delibes. Dir.: JosefinaMolina. Int.:
Natalia Millán. Fins a l’11/10. Teatre Goya
Codorníu. Joaquín Costa, 68. d Universitat
(L1, L2).( 93 343 53 23. € 26-30 euros.
C De dc. a dg. i 9, 10 i 23/9, a les 20.30h;
ds., 18 i 20.30h; dg., 18h; 11/9, no hi ha
funció. Veure crítica.
LE LLAMAN COPLA★★★ I la copla espa-
nyola, ja ho sabeu, va ben plena de drames,
amors traïts, pèrfides dones que deixen els
seus homes amb el cor trencat, pèrfids ho-
mes que se’n van amb qualsevol donota
passant de la seva fidel xicota o mariners
tatuats que en lloc d’acabar en un anunci
de Jean Paul Gaultier han acabat en una
taverna de mala mort explicant les seves
penes a una desconeguda. Com vénen a
dir els creadors d’aquest espectacle que ja
va passar amb èxit fa uns mesos pel Ver-
sus Teatre –i que són els mateixos d’aquell
excel·lent Miguel de Molina in memoriam–,
aquests temes van tan plens d’històries tea-
trals intenses que potser no cal guarnir-les
amb més teatre, encara. I per això, aquest
cop ens presenten la copla com qui diu a
pèl, gairebé despullada d’artificis i elements
escenogràfics. Dramatúrgia i dir.: Marc Vi-
lavella. Dir. musical: Marc Sambola. Int.:
Elia Corral, Gràcia Fernández, Nacho Melús,
Ona Pla, Marc Vilavella. Fins al 29/9. Tea-
tre Gaudí Barcelona (TGB). Sant Antoni M.
Claret, 120. d Hospital de Sant Pau (L5),
Sagrada Família (L2, L5), Joanic (L4). € 20
euros.C Dv. i ds., 22.30h; dg., 18h.
SIGLO DE ORO, SIGLO DE AHORA (FO-
LÍA) La companyia Ron Lalá sap que el lle-
gendari Segle d’Or ho va ser només pel que
fa a les lletres: més enllà de les glòries lite-
ràries, l’Imperi espanyol que tant d’or havia
aportat a les arques del regne sense que això
repercutís necessàriament en les butxaques
del ciutadà mitjà (us sona, la història?) es-
tava com qui diu al llindar de la fallida. I per
això mateix ha creat un divertiment en què
les misèries daurades d’aquella època vénen
a connectar amb les penúries del present,
mentre que els textos escrits pels mestres de
llavors connecten també per estil i mètrica
amb els nous textos escrits específicament
per a aquest espectacle tan ple d’humor
com de música. Per cert: juntament amb els
autors de llengua castellana amb qui iden-
tifiquem aquells temps, hi trobarem també
fragments d’obres d’altres il·lustres coetanis
internacionals. Cia. Ron Lalá. Dir.: Yayo Cá-
ceres. Dir. musical: Miguel Magdalena. Int.:
Juan Cañas, Iñigo Echevarría, Miguel Mag-
dalena, Daniel Rovhaler, Álvaro Tato. Fins
al 13/10. Teatre Poliorama. La Rambla,
115.d Catalunya (L1, L3).( 93 317 75 99.
€De 18 a 27 euros.CDe dc. a dv., 21h; ds.,
18.30 i 21h; dg., 18.30h.
TOTES LES PARELLES HO FAN (SIT-
COM)★I què és el que fan totes les pare-
lles? No, no va per aquí; sempre esteu pen-
sant en elmateix! El que fan totes les parelles
–especialment si són parelles de ficció que
protagonitzen una comèdia– és ficar-se en
embolics sentimentals plens de malentesos
verbals, com aquests que circulen sempre
pels diàlegs dels personatges de qualsevol
sitcom. I Sitcom era precisament el títol que
tenia aquesta obra quan es va estrenar per
primer cop al Versus Teatre. Ara ens arriba
renovada i servida pel mateix equip capita-
nejat per Ivan Campillo, que s’ha proposat
no deixar passar cap estiu sense alegrar-lo
amb una mica de comèdia; recordeu que
fa just dos anys estrenaven en aquest ma-
teix escenari La importància de ser Frank, i
que el passat mes d’agost li va tocar el torn
a Tu digues que l’estimes. Això, per cert, és
el que li diu sempre el Víctor a la seva xico-
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CIA. +SARSUELA.
TEMPORADADE SARSUELA
D’unabanda, tenimCançód’amor i de
guerra, unaobra durament censurada
al seu temps (1926) pel seu excés
de referències a la Revolució d’aires
francesos que clamavaper la llibertat,
la fraternitat i la igualtat, conceptes
sovintmoltmal vistos pels nostres
governs. I d’altra banda tenim La
tabernera del puerto, unaobra plena
denarcotraficants i altra gent demal
viure que, quan va ser estrenada com
qui diu quatre dies abans de l’esclat
de la guerra civil (a l’abril del 1936),
va ser consideradamassad’esquerres
per part de la críticamés conser-
vadora. Decididament, potser cal
trencar esquemes i començar amirar
la sarsuela ambaltres ulls. I propor-
cionar-nos aquesta novamiradaés
precisament l’objectiu que s’hamarcat
des de la seva creació fa araunparell
de temporades la jove Cia. +Sarsuela,
quedesprés d’haver recuperat la versió
íntegra de laméspopular sarsuela
catalanade tots els temps, s’apropa
ara aunaltre clàssic ambaires reno-
vats, tot comptant amb la col·laboració
d’undirector tan experimentat com
Rafel Duran. Al qual, per cert, i atesa
la temàtica i les seves ganes de trencar
tòpics, li ha faltat tempsper traslladar

l’acció als nostres dies. Si ho femamb
Shakespeare, per quèno fer-hoamb
elmestre Sorozábal, el cèlebre autor
de la partitura queens vadeixar fa
justament vint-i-cinc anys i a qui aquest
muntatge vol retre homenatge? I segur
que Sorozábal agrairiamolt a la com-
panyia que, tambéenel seu cas, s’hagi
recuperat per primer copdes del 1936
un temaessencial de l’obra quen’havia
sigut suprimit, aquest copnoper culpa
de la censura, sinóde l’egod’un tenor.
Gràcies a aquest tema, se’ns faranmés
entenedors els foscos orígens de la
Marola, aquesta tavernera que, i per a
desesperació de les seves respectives
dones, fa anar de corcoll tots els homes
del poble. Tot i que capd’ells pot rivalit-
zar ambel pescador Leandroque li ha
robat el cor. RO

Cançó d’amor i de guerra. De Rafael
Martínez Valls .Dir. d’escena: Jordi
Tena. Dir.musical: Lluís Cabal. Fins al
15/9. La tabernera del puerto. RO
DePablo Sorozábal. Dir. d’escena:
Rafel Duran. Dir.musical: Lluís Cabal.
Del 18 al 29/9. Cor i orquestra de la Cia
+Sarsuela. Teatre Victòria.Av. Paral-
lel, 67.dParal·lel (L2, L3).(93329
9180.€De25a35 euros.CDedc. a
dv., 20.30h; ds. i dg., i dt. 24/9, 18h;
dc. 25/9, no hi ha funció.

1714, CRÒNICAD’UN SETGE
Tots recordeusensdubtequeundels
momentsmésemotiusdelmusical Les
Misérables, ésaquellenelqueels joves
revolucionarisesperena lasevabarrica-
da, iambelcorpledeneguit imelangia ,
l’arribadad’unnoudiaqueserà tambéel
diade lasevaderrota.Doncssegurque la
matinadade l’11desetembrede1714,
aquestera també l’ànimamb quèmilers
debarceloninsassetjatsesperaven l’inici
d’una jornadaabocadaaldesastre i la
tragèdia. I,paradoxalment,destinada
tambéatransformar-seambel temps
engrandiadanacionaldecelebració
i reivindicació.Precisament,aquesta
paradoxavaserunade les raonsper les
quals lacompanyadel JoveTeatreRegina
vadecidirque,araqueel seuteatre
s’havia reinventatper tald’evitar laseva
particularderrota,estrenarunmusical
sobreels fetsde1714,eraunadecisió
carregadadesimbolisme.Mésencara,
si tenimencomptequeelmusicalanava
acoincidirambuntricentenarid’aquells
fetsquearribatambécarregadíssimde
valor simbòlic.Peròtornemalamatinada
de l’11desetembre.Aquestaés l’hora
quehantriatels creadorsde l’espectacle
perpresentar-nosunseguitdeperso-
natgesvingutsdesdediferents indrets,
pertanyentsadiferentsestamentssocials,
i guiatsperdiferents raons.Peròtotsells

ficatsdins lamateixa tràgicaaventura, i
dinsdelsmursd’unaciutatal límitde la
sevaresistència.Cançóacançó, iamb
l’ajutd’unestudiantqueestàescrivintun
dietari sobreel setge,aquestspersonat-
gesaniran fentunareconstrucciódels
esdevenimentsqueelshanconduïtfins
aquestmomentd’espera. Iens faran
tambéunacrònicadecomeraeldurdia
adiad’aquellaciutatquearapodem
visualitzarmillorquemaidonant-nosuna
voltaper l’anticmercatdelBorn;unaciu-
tat assetjada i sotmesaaunbloqueigque
haviabuidat ja totsels rebosts. Totplegat,
sensemitjansèpics,perquèaquestvol
serbàsicamentunmusical intimistade
mitjà format.Peròalhora, transmetentot
l’esperitèpicdelqualanava impregnat
elmoment .Idonantmolta informació
sobreels fets,sensecaureenexcessosdi-
dàcticsque,aunteatre,podrienresultar
feixucs.RO

Text i lletres:MaciàG.Olivella.Música i
dir.musical: FerranGonzález.Dir.:Gerard
Nicasi iMariaAgustinaSolé. Int.:Mario-
naCampos,MarcelClement,OlgaFaña-
nàs,MatiesGimeno,MarcMiramunt,
EstherPérez-Ferrer,MariaAgustinaSolé,
XavierSoler. Finsal10/11. JoveTeatre
Regina. Sèneca,22.dDiagonal (L3, L5).
(932181512.€18euros.CDedj. a
ds.,21h;dg.,18.30h.

ta, l’Eva. Però ni així ha pogut evitar que la
noia el deixi plantat per dedicar-se a la seva
carrera d’actriu. Ara, comparteix pis amb
un professor de ioga. Acabaran aquests dos
compartint també el seu karma? Text i dir.:
Ivan Campillo. Cia. Apunta Teatre. Int.: Laura
Sancho, Sílvia Forns, Raül Tortosa, Ramon
Godino. Sense data de comiat. Teatre Gau-
dí Barcelona (TGB). Sant Antoni Maria Cla-
ret, 120.dHospital de Sant Pau (L5), Sagra-
da Família (L2, L5), Joanic (L4).( 93 603
51 52. € 20 euros.C De dc. a dg., 20.30h.
URBANITAZ Urbà, molt urbà: aquí, tant
els que escolten i truquen com els que pro-
tagonitzen les històries són addictes als car-
rers de la gran ciutat. Si els fiques al mig del
camp, és possible que fins i tot es quedin
sense aire i els agafi un ofec. I gamberro,
molt gamberro: la fauna que pul·lula per
aquestes ones ha fet de la incorrecció a tots
els nivells el seu estil de vida. Així és Urbani-
taz, el programa radiofònic que omple de
còmica bestialitat les nostres matinades in-
somnes. Un programa en què, i a diferència
del que passa sempre a la ràdio, no ens cal
imaginar la cara dels personatges que ens
estan parlant (o tocant la guitarra, com fa
la panerola rockera), perquè JuJa Teatre –un
tàndem que alegra els circuits de cafè teatre
valencians des de fa anys– el transforma en
espectacle escènic. Text i dir.: JuJa Teatre.
Int.: Juan Andrés González, Jano de Miguel.
Fins al 8/9. Versus Teatre. Castillejos, 179.
d Glòries (L1).( 93 603 51 52. € 20 eu-
ros.C De dj. a ds., 22.30h; dg., 20.30h.

HOY: EL DIARIO DE ADÁN Y EVA La Bí-
blia dóna per fet que amb ells va comen-
çar tot. I uns quants mil·lennis després
que el Gènesi expliqués la seva història,
l’escriptorMark Twain va donar també per
fet que aquella primera parella li servia
per parlar amb humor, tendresa i amor
de com ha anat això de la guerra dels se-
xes des d’aquells temps tan llunyans. Van
néixer així uns irònics i molt divertits diaris
escrits en primera persona per Adam i per
Eva. I amb el temps, aquells diaris tan lle-
gits (es tracta sens dubte d’un dels llibres
més populars del creador de Tom Sawyer)
van donar origen a un espectacle teatral
que es va convertir en un veritable feno-
men escènic. I en què a la parella original
s’afegeix una parella contemporània amb
passat radiofònic i molts punts en comú
amb els nostres primers pares. De Mark
Twain. Versió de Blanca Oteyza, Miguel
Ángel Solá, Manuel Gonzàlez. Dir.: Miguel
Ángel Solá, Int.: Ana Milán, Fernando Gui-
llén Cuervo. Fins al 20/10. Teatre Con-
dal. Av. Paral·lel, 91. d Paral·lel (L2, L3),
Poble Sec (L3). ( 93 442 31 32. € 28
euros.C De dc. a dv., 20.30h; ds., 17.30
i 20.30h; dg., 17.30h.
UN TROZO INVISIBLE DE ESTE MUNDO
Mentre esperem que surti la nostra male-
ta, escoltem el que ens vénen a explicar
cinc persones que, per raons d’immigració
o d’exili, estan ben acostumades a anar
sempre amb les maletes amunt i avall.
Juan Diego Botto (aquí, en la seva doble

funció d’actor i autor) situa la seva obra al
costat d’una cinta transportadora d’equi-
patge típica d’aeroport. Però, en aquest
cas, la cinta es mou pels soterranis de les
grans sales on esperen els turistes que vi-
atgen per gust o per fer bons negocis. Els
protagonistes dels monòlegs que escolta-
rem han hagut de viatjar per necessitat o
fugir per cames. Tot i que, i malgrat el dra-
matisme que amaguen les seves històries,
aquí no tot serà dramàtic: l’humor apareix
sovint en aquest cinc relats-monòlegs.
De Juan Diego Botto. Dir.: Sergio Peris-
Mencheta. Int.: Juan Diego Botto, Astrid
Jones. Fins al 29/9. Teatre Lliure Montjuïc.
Passeig de Santa Madrona, 40. d Poble
Sec (L3).( 93 289 27 70. € 29 euros;
CDt. i dc., 22h. ; de dt. a dv., 20.30h; ds.,
21h; dg., 18h.
SA HISTÒRIA DES SENYOR SOMMER
★★★★ Serà veritat? De debò podrà Pep
Tosar lliurar-se així com així d’un perso-
natge que l’acompanya des de fa dues
dècades i amb què ha assolit un dels èxits
més grans de la seva trajectòria? Doncs,
per si de cas és cert que Tosar abandona
definitivament Sommer, jo no em perdria
per res l’oportunitat de recuperar aquest
magnífic espectacle. I de conèixer mit-
jançant la mirada infantil i intrigada del
seu veí el Senyor Sommer, un misteriós
excursionista compulsiu que es passa el
dia caminant i caminant sense anar mai
a cap lloc concret. Gràcies a la fantàstica
interpretació d’un Tosar pletòric, a la bri-

llant direcció deMasó i a un text de Patrick
Süskind que es revela alhora inquietant,
divertit, misteriós, obsessiu i commove-
dor, Sommer i el nen que ens explica la
seva història es mereixen un comiat de
luxe. De Patrick Süskind. Dir.: Xicu Masó.
Int.: Pep Tosar. Fins al 29/9. CírcolMaldà.
Carrer del Pi, 5. d Liceu (L3).( 93 304
39 99.C De dc. a ds., 21h; dg., 19h.
BALLET NACIONAL DE CUBA. EL LAGO
DE LOS CISNES La formació creada i di-
rigida per Alicia Alonso celebra engany el
seu 65è aniversari. I ho fa amb l’orgull
que dóna ser reconeguda com la més
important companyia de dansa clàssica
de tota l’Amèrica Llatina i haver-se fet un
lloc d’honor en la programació de tots
els grans teatres del món. Sempre, mos-
trant una respectuosa fidelitat envers les
coreografies originals amb què es van po-
pularitzar els ballets que formen part del
gran repertori clàssic. Començant pelmés
popular de tots els clàssics, aquest conte
cruel ambmúsica sublim de Txaikovski en
què, darrere un cigne blanc, es pot ama-
gar una noia sotmesa al més brutal dels
encanteris, i darrere un cigne negre, el
malvat instrument d’un bruixot sense es-
crúpols. Ara falta trobar un príncep blau
que no sigui daltònic i sàpiga distingir bé
entre el color del veritable amor i el del
parany amorós. Música: Txaikovski. Dir.:
Alicia Alonso, a partir de la coreografia
original deMarius Petipa i Lev Ivànov. Fins
al 15/9. Teatre Tïvoli. Casp. 9. d Passeig
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