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INTENSITAT SOBRE ELS ESCENARIS
LA CARTELLERA BARCELONINAOFEREIX PROPOSTES TEATRALS DE

QUALITAT AMBACTORS CONSOLIDATS

Especial

Ésunluxehaver-sededecidirentre
anaraveureNataliaMillándonant
vidaaCarmenSotilloaCincohorascon
Mario icontemplarelduelentreJordi
BoixaderasiJordiBoschaElcrèdit,el
darrertreballdeJordiGalceran,per
exemple.Noobstant,siorganitzeubé
lavostraagenda,nousperdreucapde
lesobresimprescindiblesquehihaala
cartellera;aixòsí,perconfeccionaruna
llistadepreferènciespodeuferuncop
d’ullaaquestespresentacions.

L’EDÈNÉSMÉSQUOTIDIÀDELQUESEMBLA

FernandoGuillénCuervo iAnaMilán tornena

duralsescenarisHoy:EldiariodeAdányEva

Ell i ella.Aquesta simple frasepotcontenir
eldesencadenantde tanteshistòries…!
MarkTwain, autordeDiarid’AdamiEva,
el relat còmic i alhora tendreenquèesbasa
l’obra teatralHoy:EldiariodeAdányEva,

béhosabia, i vabeurede laBíblia, present
al llargde la sevaproducció,permostrar
laprofunditatde les relacionsdeparella,
peròdesmitificant i fentméshumana
l’estadad’AdamiEvaalparadís.Twain
presentavanimésnimenysqueelsdiaris
de laparellamésantigade lahistòria, ones
mostraunAdamavegadesmurri imalhu-
morat iunavoluntariosa i activaEva.Escrit
el 1893, aquest relat estàvinculat amb la
trajectòriavitaldeTwain,quenomésun
anyabanshaviaperdut la sevadona,Olivia
Langdon.Aquestsdies, els actorsFernan-
doGuillénCuervo iAnaMilánnonomés
reviuenel relatde l’escriptornord-americà
alTeatreCondal, sinóqueho fangràciesa
unaobraambunsantecedentsbrillants.

Unsantecedentsde luxe

ElrelatdeTwaintranscendeixel temps i
l’espaigràciesa lasevaprofundauniversali-

tat ihacontinuat inspirant l’esperitartístic
d’actors iactrius.Aquestshireconeixen
l’espurnaincandescentdelesemocions
humanes,quesegueixensentoriginals,mai
mésbendit,malgratqueesreprodueixin
infinitament.Alsanysnoranta,elsactors
MiguelÁngelSolá iBlancaOteyza,alesho-
resparella, ieldirectorManuelGonzález
vandecidirescriureunaadaptacióasis
mansdel’obradel’autornord-americà.
Enaquellcas, l’accióarrencavaaladècada
delscinquantaal’Argentina,enladarrera
nitd’emissiód’unprogramaradiofònic
onesdramatitzenclàssicsuniversals.La
presentadora(Oteyza)repelsuportd’un
actor(Solá)enla lecturadelahistòriade
Twain.Enunasegonapartdel’obra, jaen
elpresent,aquestactorrememoraaquella
èpocaenunaemotivaentrevista ireflexiona
sobreelssentimentshumans.L’obraesva
convertirenunèxitaclaparador.Vamante-
nirunallargatrajectòriasobreelsescenaris
del’AmèricadelSudiEspanyaivaatreure
aproximadamentunmilió imigd’especta-
dorsa lesbutaques.

Unrelleudeparelles

Per tant, aconseguir lacessiódelsdrets
d’Hoy:EldiariodeAdányEvavaseruna
granfitaperpartdeFernandoGuillén
Cuervo iAnaMilán.Ellavaserde fet la
primera impulsorad’aquestprojecte,que
vanéixerdemanera tanromànticacom
hoés lamateixahistòria: enuntaxiaParís,
durant lacelebraciódelscinquantaanysde
lasevaparella,GuillénCuervo.L’arrelper-
sonaldelprojecte tambéesmanifestaenel
nomdelacompanyia,UnCuervoenMilán.
Talvegadahi tinguialgunacosaaveure
unafavorablealineaciód’astres. Iamés
escompletaambMiguelÁngelSoláen la
direcciód’aquestaobra,quehaevolucionat
i incorporaactualitzacionscoml’acció,que
arasesituaen l’Espanyacontemporània.
L’essència,però,esmantéenaquestviatge
a lesprofunditatsde lesrelacionshumanes
onla incisiva lupadeTwaincontinuasent
tancríticacomhonesta.MARARMENGOL

Hoy:El diariodeAdányEva.DeMark Twain.

VersiódeBlancaOteyza,Miguel Ángel Solá i

ManuelGonzález.Dir.:Miguel Ángel Solá. Int.:

AnaMilán i FernandoGuillénCuervo.Data: Fins

al 20/10. Lloc: TeatreCondal. Av. Paral·lel, 91.

BCN.dParal·lel (L2, L3), PobleSec (L3).(93

4423132.€28euros.CDedc. adv., 20.30h;

ds., 17.30 i20.30h;dg., 17.30h.Web:www.

teatrecondal.cat.

LAVETLLAMÉS INTENSA

NataliaMillán agafa el relleu de Lola He-

rrera i es fica en la pell deMenchu a Cinco

horas conMario.

CarmenSotilloteniamoltadiralseumarit
abansqueaquestmoríssobtadament.La
qüestióés:hauriaestatcapaçdesincerar-se
sienMarionoestigués jaencaixatenun
taüt?Somalmarçdel1966i lacomunicació
noregeixprecisament laconductadeles
parellesa l’Espanyafranquista.LaMenchu,
amés,estimavaenMario,perònopodia
suportar l’esperitprogressistadelseumarit,
cosaquedeixaclaraenlasevavetlla, lamés
intensapotserdela literatura,quetambé
comptaambunaconsolidadavidasobreels
escenaris.Ara lapolifacèticaNataliaMillán
esconverteixenlaMenchualTeatreGoya
Codorníuperdonar-liveudenou.

UnnourostreperaCarmen

Elmusicaléssensdubteelgènereamb
quès’identificaMillánsobreelsescenaris,
gràciesa lessevesbrillants interpretacions
aCabaret iChicago.Noobstant, esdefen-
sabrillantmenta lanovaCincohorascon
Mario, unaobraambunrecorregutnota-
ble,que inclouValladolid,Madrid iaraa
Barcelona.Elprojecte,encetatel2009,va
podercomptarambelvistiplaudeMiguel
Delibes, l’artífexde lahistòria, abansde la
sevamort, elmarçdel2010.Ladirectora,
JosefinaMolina, i elproductor,JoséSáma-
no, tambévantreballarambLolaHerrera
durantelsanysenquèva interpretar la
Menchu,a lesdècadesdelsvuitanta iels
noranta.Ellavacomençar interpretantel
personatgeel 1979amb44anys,elsmatei-
xosquetéCarmen, iesvamantenirenel
paperen lesdiverses temporadesqueesva
representar l’obrafinsal2005.De lamatei-
xamanera,Millánprometuna llargavidaa
labergant iapassionadaMenchu.MA

Cincohoras conMario.Text:MiguelDelibes.

Dir.: JosefinaMolina. Int.:NataliaMillán.Data:

Finsa l’11/10. Lloc: TeatreGoyaCodorníu. Joa-

quínCosta,68.BCN.dUniversitat (L1, L2).(93

3435323.€26-30euros.CDedc.adv. i23/9,

a les20.30h;ds.,18 i20.30h;dg.,18h.Web:

www.teatregoya.cat.
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t emp o r a d a o c t u b r e 2 0 1 3 / g e n e r 2 0 1 4

BALLET DE CUBA /
CARLOS LATRE / ELS PETS /
WAGNER AMB VENTS /
BONA GENT / BARCELONA
INDIA MARTÍNEZ /
ADREÇA DESCONEGUDA /
CONVERSACIONES CON MAMÁ /
DAVID GUAPO /

ESPOTSOBREVIUREALSSOPARSFAMILIARS?

L’esperit tragicòmic francès torna als esce-

naris catalans amb Un aire de família.

Unamenad’àcida franquesa, quedestapa

veritats incòmodes i enocasionspunyents,

podria serunade les clausde l’èxit de l’hu-

mor francès.Enaquest cas, l’objectiu sobre

el qual se situa la sevapunteria infal·lible

són les tensions familiars queespoden

arribar agestar al llargdevides senceres.

Unairede famíliapresenta el sopar set-

manaldelsdivendresd’una família que

aparentment s’avé: unamareamb tresfills:

enJordi, a qui la vida li somriu; enQuim, a

qui li fa ganyotes, i laBet, una solteraque

no té cap intenciódedeixarde ser-ho.No

obstant, el restaurantd’enQuimésel lloc

on tot saltapels airesuncopenTomàs, el

cambrer, esficaonnoeldemanen.

De la factoria Jaoui-Bacri

“Totes les famílies felicess’assemblen;

cadafamília infeliçhoésa lasevamanera”.

Tolstoi talvegadanoeraconscientdecom

d’adaptableseria l’inicid’AnnaKarèninaper

aobresposteriors.Noobstant,aUnairede

famílianos’explotaeldramafinsalesdarre-

resconseqüències,comsívafer l’autorrus,

perquèlasubtilesa i l’humorhipredominen.

EldirectorPauDuràtransmetaquestespe-

ritsobreelsescenarisdelTeatreRomea,se-

nyald’identitatd’aquestahistòriaescritaper

AgnèsJaoui iJean-PierreBacri,quetambé

esvaduralapantallagranel1996sotael títol

Comoenlasmejores familias, ambdirecció

deCédricKlapisch, ionJaoui iBacri també

actuaven.

Aquest tàndemcreatiu téuna trajectòria

consolidada ihapresentat aquest anya

lapantalla gran la comèdiadramàtica

Auboutdu conte, pendentd’estrenar-se a

lesnostres sales, on també s’indagaenels

tons foscos i lluminososde les relacions

humanes.L’estelad’aquesthumorde

Jaoui iBacri devia seruna influènciaper a

la satíricaElnom,escritaperMatthieuDe-

laporte iBernardMurat, tambéadaptada

al cinema francès i estrenadaaCatalunya

ambadaptaciódeJordiGalceran idirecció

deJoel Joan l’anypassat alTeatreGoya

Codorníu. Sensdubte,Unaire de família

fascinarà els incondicionalsde labonafic-

ció francesa.MARARMENGOL

Unairede família. Text d’Agnès Jaoui i Jean-

Pierre Bacri.Dir.:PauDurà. Int.: Francesc

Orella,MaifeGil, RamonMadaula, CristinaGe-

nebat, ÀgataRoca, Jacob Torres. Fins al 13/10.

Lloc: Teatre Romea.Hospital, 51. Liceu (L3).

933015504.€De19a29euros. Dedl. a dv.,

20.30h; ds., a les 18 i a les 21h; dg., 18h.Web:

www.teatreromea.com.

LA CRUAREALITATRETRATADA

SOBRE L’ESCENARI

Després de ‘El mètode Grönholm’, Jordi

Galceran torna a atacar les injustícies del

capitalisme a ‘El crèdit’

Considerant el possible joc d’escapisme

davant el qual podria sucumbir el tea-

tre en temps adversos, és remarcable el

mèrit de Jordi Galceran, un dels noms

més destacats del panorama teatral català

contemporani, de fer sàtira demanera

intel·ligent sobre l’actualitat partint d’un

motiu tan real com controvertit: els crè-

dits bancaris. Aquesta és l’espurna que

dóna el tret de sortida a una reflexiómés

profunda sobre l’origen de les injustícies

que regeixen el sistema i sobre elsmil i un

matisos que construeixen les relacions

humanes.

L’autor deElmètode Grönholm dóna

crèdit un copmés del seu talent ficant el

dit a la llaga i, si en la seva consolidada

obra retratava una voraç i surrealista

competició per aconseguir un bon càrrec,

en aquest cas la situació compromesa

se situa en un banc, on un ciutadà, Jordi

Boixaderas, demana crèdit al glacial

director de la sucursal, a qui dóna vida

Jordi Bosch. Un duel de titans en la fic-

ció i sobre l’escenari dirigit per un altre

membre de l’equip que va encastellarEl

mètode Grönholm, Sergi Belbel. M.A.

El crèdit.DeJordiGalcerán.Dir.:SergiBelbel.

Int.: JordiBosch, JordiBoixaderas. Finsal3/11.

Lloc: LaVillarroel.Villarroel,87.BCN.dUrgell

(L1),HospitalClínic (L5).(934511234.

€26-30euros.Dedt.adv.,20.30h;ds.,18 i

20.30h;dg.,18h.Web:www.lavillarroel.cat.


