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1714, CRÓNICA D’UN SETGE. Gràcies
al Jove Teatre Regina , el Tricentenari, ja
té musical propi. Un musical que vol fer-
nos sentir tota la tensa calma d’aquella
matinada de l’11 de setembre de 1714
en què Barcelona es preparava per lliurar
el seu darrer combat abans de la derro-
ta. D’aquí unes hores , les tropes bor-
bòniques ompliran de sang i destrucció
aquests carrers tan maltractats ja per l’in-
acabable setge i per la fam. Però abans
que això passi, una sèrie de personatges
de les més diferents procedències i estrats
socials, ens donaran una visió cantada
dels fets històrics que ens han portat fins
aquí, i ens explicaran alhora com ha sigut
el dur dia a dia dins les muralles de la ciu-
tat assetjada. Text i lletres: Macià G. Olive-
lla. Música i dir. musical: Ferran González.
Dir.: Gerard Nicasi i Maria Agustina Solé.
Int.: Mariona Campos, Marcel Clement,
Olga Fañanàs,Maties Gimeno,MarcMira-
munt, Esther Pérez-Ferrer, Maria Agustina
Solé, Xavier Soler. Fins al 10/11. Jove Te-
atre Regina. Sèneca, 22. d Diagonal (L3,
L5)(93 218 15 12.€18 euros.CDe dj.
a ds., 21 h; dg., 18.30 h.
BIGWILL SHAKESPEARE!!!Quim Lecina
ens convida a entrar a la taverna musical
Boar’s Head, un lloc on, entre cervesa i
cervesa, se serveixen bones racions de te-
atre shakespearià. I on tampoc hi faltarà
la bona música (Bach i Fats Waller apor-
ten les seves composicions). Per alguna
cosa a l’escenari, i a banda del mateix Le-
cina, hi tenim tres actrius que es defensen
igual de bé quan els toca interpretar un
fragment escrit pel gran Willy com quan
s’han de posar a tocar algun instrument
o s’han de lluir vocalment: al grup hi
trobem, també, una mezzosoprano. De
Quim Lecina. Dir.: Eva Hibernia i Quim
Lecina. Int.: Montserrat Bertral, Anna
Farriol, Quim Lecina, Berta Vidal. Fins al
6/10. La Seca Espai Brossa. Flassaders,
40. d Jaume I (L4). ( 93 315 15 96.
€ 20 euros; dc., 12 euros.C De dc. a ds.,
21h.; dg., 19h.
COMMENT TE DIRE ADIEU. La FlyHard,
després d’unes petites reformes, torna a
obrir les portes. I ho fa carregada de ro-
manticisme i d’uns aires francesos que
ens transborden cap als dies de la nouve-
lle vague, mentre la veu de François Hardy
ens canta un dels temes més emblemà-
tics del pop francès dels anys 60: precisa-
ment, la cançó que dóna nom a aquest
espectacle. I qui és el culpable de tan
afrancesat romanticisme? Doncs un jove
autor de 21 anys (el nou descobriment de
la FlyHard) que ens vol explicar dues histò-
ries d’amor per moments ben amargues,
que tenen com a escenari un bar de copes
del barri de Gràcia. Dramatúrgia i dir.:
Sergi Manel Alonso. Int.: Gorka Lasaosa,
Maria Asensio, Núria Deulofeu, Roc Es-
quius. Fins al 7/12. Sala FlyHard. Alpens,
3. d Hostafrancs, Plaça de Sants (L1).(
93 175 61 56. € 10 o 15 euros; dj., 5, 10
o 15 euros (tu decideixes).C Dl., dj. i dc.,
21h; ds., 18 i 21h; dg., 19h.
DAU AL SET. Amb aquest, la companyia
Nozomi 700 Teatre ja ha fet quatre es-
pectacles dedicats a revisar amb humor
alguns dels moviments artístics més
significatius i transgressors dels darrers
cent anys. I ara li ha tocat el torn a la
dadaista gent que formava part de Dau
al Set, gairebé un oasi surrealista ficat
en aquella Barcelona de postguerra en
què hi havia poc lloc per somiar en aven-
tures culturals agosarades. En concret,
el que ens espera a l’escenari són cinc
obres curtes escrites per Joan Brossa
l’any 1947, i servides amb molta música
i molta animació gràfica complementà-
ria. De Joan Brossa. Dramatúrgia i dir.:
Xavier Giménez Casas. Música: ZA! Int.:
Maria Donoso, Miquel Segovia, Oriol Au-

bets, Jordi Sanosa. Fins al 13/10. La Seca
Espai Brossa. Flassaders, 40. d Jaume I
(L4).( 93 315 15 96. € 16 euros; dc.,
12 euros. C De dc. a ds., 20.30h; dg.,
18.30h.
EL CRÈDIT ★★★ Aquí els teniu, reunits
un altre cop: són l’autor (Galceran), el
director (Belbel) i un dels actors (Boixade-
ras) que fa tot just una dècada van estre-
nar al TNC El mètode Grönholm, destinat
a convertir-se en un veritable fenomen
escènic. I protagonitzat per un grapat
d’alts executius que vivien, encara, en
ple miratge econòmic, abans que tantes
bombolles comencessin a esclatar-nos als
nassos. Ara, potser tots es trobarien en la
mateixa situació en què es troba el perso-
natge de Jordi Boixaderas, intentant arri-
bar al cor del director d’una sucursal ban-
cària perquè li concedeixi un crèdit. Però
només cal mirar la cara de Jordi Bosch (el
seu talent s’incorpora, també, a aquest
irònic divertiment) per saber que ho té
cru,molt cru. De Jordi Galceran. Dir.: Sergi
Belbel. Int.: Jordi Bosch, Jordi Boixaderas.
Fins al 3/11. La Villarroel. Villarroel, 87.
d Urgell (L1), Hospital Clínic (L5). (93
451 12 34.€ 26-30 euros.CDe dt. a dv.,
20.30h; ds., 18 i 20.30h; dg., 18h. Vegeu
crítica. Veure crítica.
ESTE NO ES UN LUGAR ADECUADO
PARA MORIR. I ja ho diu Albert Boro-
nat, l’autor d’aquest text amb el qual
la Sala Beckett inicia un cicle dedicat a
la companya Obskené: quan un lloc no
resulta adient per a morir-hi, vol dir que
tampoc resulta adient per a viure-hi. Ai-
xò, ho acabarà tenint molt clar el jove
protagonista de la història, un noi que,
després d’haver buscat al seu gosset sen-
se èxit durant dies, acaba de trobar-lo
convertit en cadàver. Ara, ens disposem
a conèixer a la seva família (la del noi,
vull dir; la del gos, ves a saber per on
para) dins una obra nascuda sota l’in-
fluencia del gran fotògraf nord-americà
Gregory Crewdson. D’Albert Boronat.
Dir.: Judith Pujol. Cia. Obskené. Int.: Ser-
gi Torrecilla, Òscar Mas, Oriol Genís, Ro-
sa Cadafalch, Pepo Blasco, Xavi Álvarez.
Fins al 29/9. Sala Beckett. Ca l’Alegre de
Dalt, 55 bis. d Joanic (L4).(93 284 53
12. € 18 euros.CDe dj. a ds., 21.30 h;
dg., 18.30 h.
FRESA Y CHOCOLATE ★ A l’hora de
menjar un gelat, quin és el teu sabor
preferit? I a l’hora d’anar-te’n al llit amb
algú, quina és la teva opció sexual prefe-
rida? A la Cuba de fa vint anys (la cèlebre
pel·lícula que comparteix títol i argument
amb aquest espectacle, es va estrenar el
1993), igual que a la Cuba d’ara mateix,
la popular gelateria Coppelia et donava i
et continua donant la llibertat de triar el
gust que més t’escau. Però a l’illa caribe-
nya ( o, sense anar més lluny, a l’europea
Rússia) triar la sexualitat quemés t’escau,
ja és una altra cosa ben diferent i molt
més complicada. I això ens quedarà molt
clar al llarg d’un monòleg en el que esn
retrobarem precisament a un dels prota-
gonistes de la peli. De Senel Paz. Versió,
dir. i int.: Joel Angelino. Fons el 6/10. Sa-
la Muntaner. Muntaner, 4. d Universitat
(L1, L2).(934515752.€20 euros; dc- i
dj., 18 euros.CDe dc. a ds., 20.30 h; dg.,
18.30 h.
FUGADAS. Aquesta és la història d’una
amistat molt urbana (la gran ciutat, des
de les botigues del centre fins als barris
de l’extraradi, i sempre viatjant en trans-
port públic, és el seu únic escenari) i una
mica insòlita (les seves dues protagonis-
tes tenen aparentment poques coses en
comú). Però és també la història d’una
amistat gràcies a la qual –una mica amb
l’ajut de les grans confessions i una mica
utilitzant el recurs de la fantasia– dues
dones aprenen a alliberar-se dels seus
pitjor dimonis. Com diu l’autor del text,
que es també el guionista de pel·lícules
tan conegudes com ara Los lunes al sol,
quan del que es tracta és de crear-te un
espai propi de seguretat, tots els recur-
sos valen. D’Ignacio del Moral. Cia. Ka-
lón. Dir.: Pedro Villora. Int.: Azahara Mo-
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yano, Estela Fernández. Sense data de
comiat. Teatre Gaudí Barcelona (TGB).
Sant Antoni M. Claret, 120. d Hospital
de Sant Pau (L5), Sagrada Família (L2,
L5), Joanic (L4).( 93 603 51 52. € 20
euros.C De dt. a dj., 22.30h.
HOY: EL DIARIO DE ADÁN Y EVA★ La
Bíblia dóna per fet que ambells va comen-
çar tot. I uns quantsmil·lennis després que
el Gènesi expliqués la seva història, l’es-
criptor Mark 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.: AnaMilán, 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.
¿HACEMOS UN TRIO? ★★★ Doncs
fet! Els protagonistes d’aquesta vetllada
musical es coneixen des de fa molt de
temps (com qui diu, van debutar plegats
al primer muntatge madrileny de My Fair
Lady, l’any 1982) i són bons amics des
de llavors. Per això mateix, tenien ganes
de tornar-se a veure les cares al mateix
escenari, per repassar plegats records
personals i trajectòries professionals. I,
per damunt de tot, per posar-se a cantar
un grapat de cançons per les quals sen-
ten especial feblesa, i entre les quals tant
es poden trobar grans temes del teatre
musical, creats per mestres com ara Por-
ter o Sondheim, com melodies de Serrat
o d’Edith Piaf. Guió i dir.: Zenón Recalde.
Dir. musical: César Belda. Int.: Natalia
Millán, Marta Valverde, Alberto Vázquez.
26 i 27/9. Teatre Goya Codorníu. Joaqu-
ín Costa, 68. d Universitat (L1, L2). (
93 343 53 23. € 26 euros.C 22.45 h.
MARQUESA DE SADE. No totes les do-
nes que el fascinant escriptor japonès
Yukio Mishima va incloure en aquest
molt brillant text teatral són reals. Però
sí que és ben real que totes ens donen
imatges de vegades oposades, però
sempre complementàries del pervers (o
no?) marquès, que, per cert, no arribem
a veure mai, a l’escenari. El senyor mar-
quès, ara mateix, està empresonat. I la
seva incondicional dona, la Renée, i la
seva de vegades no tan incondicional

sogra, Madame de Montrreuil, intenten
alliberar-lo utilitzant les seves amistats
més influents. Obrim, de passada, un
debat apassionant sobre les febles fron-
teres entre el bé i el mal? De Mishima.
Dir.: Emilià Carilla. Int.: Agnès Romeu,
Muntsa Alcañiz,Àngels Bassas, Andrea
Montero, Laura Fité, Enka Alonso. Fins al
20/10. Teatre Akadèmia. Buenos Aires,
47. d Hospital Clínic (L5).( 93 495 14
47. € 22 euros; dc. i dj., 18 euros.C De
dc. a ds., 20.30h; dg., 18.30h.
THE FRIKI SHAKESPEARE SHOW. De-
cididament, presentar en poc més d’una
hora una versió abreujada de les obres
completes de Shakespeare sembla una
missió molt friki. Però, com va quedar de-
mostrat fa uns quants anys, quan aquest
espectacle es va estrenar, primer, al Fes-
tival d’Edimburg i, després, al teatre Cri-
terion de Londres, no és pas una missió
impossible. El que cal és abordar-la amb
humor i determinació, com fan les tres
actrius que ara recuperen aquest diverti-
ment no exempt, tampoc, de bones dosis
de lúdica pedagogia. D’Adam Long, Daniel
Singer, Jess Winfield. Dir.: Eva Saumell.
Int.: GemmaMartínez, Georgina Cardona,
Tàtels Pérez. Fins al 29/9. Almeria Teatre.
Sant Lluís, 64. d Joanic (L4)(93 351 82
31. € 20 euros; dc. i dj., 18 euros.CDe
dc. a ds., 20h; dg., 17h.
THE HOLE. La platea del Coliseum can-
via del tot de fisonomia per convertir-se
en un cabaret en què, si ho voleu, po-
dreu sopar o prendre una copa, mentre
us fiqueu en el forat més gamberro de
la ciutat. La Terremoto de Alcorcón ens
farà de mestressa de cerimònies d’un
espectacle en què hi caben el circ, el
burlesque i la provocació, però també
el romanticisme: mentre els artistes ens
diverteixen amb coreografies descarades
o acrobàcies vertiginoses, una parella
atípica intenta viure el gran amor de la
seva vida. Creat per Yllana, Paco León
i Lets Go. Int.: Terremoto de Alcorcón,
Vinila Von Bismark, Adrián Garcia, Bruno
Gullo, Alejandro Forriols. Fins al 19/1.
Teatre Coliseum. Gran Via de les Corts
Catalanes, 595. d Passeig de Gràcia (L2,
L3, L4).( 902 33 22 11. € De 12 a 45
euros.C Dc. i dj., 20.30 h; dv., 21.30 h;
ds., 19.30 i 22.30 h; dg., 19 h.
SIGLO DE ORO, SIGLO DE AHORA
(FOLÍA) ★★★ La companyia Ron Lalá
sap que el llegendari Segle d’Or ho va ser
només pel que fa a les lletres: més enllà
de les glòries literàries, l’Imperi espanyol
que tant d’or havia aportat a les arques del
regne sense que això repercutís necessàri-
ament en les butxaques del ciutadà mitjà
(us sona, la història?) estava 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 connec-
tar 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 coeta-
nis internacionals. Cia. Ron Lalá. Dir.: Yayo
Cáceres. Dir. musical: Miguel Magdalena.
Int.: Juan Cañas, Iñigo Echevarría, Miguel
Magdalena, Daniel Rovhaler, Álvaro Tato.
Fins al 13/10. Teatre Poliorama. La Ram-
bla, 115. d Catalunya (L1, L3).( 93 317
75 99. € De 18 a 27 euros.C De dc. a dv.,
21h; ds., 18.30 i 21h; dg., 18.30h.
UN AIRE DE FAMÍLIA ★★★ Ningú no
pot negar que les reunions familiars al
voltant d’una taula són una font inesgo-
table de petites catarsis domèstiques a
les quals els nostres dramaturgs i come-
diògrafs han sabut treure sempremolt de
profit. I com amostra, aquí teniu aquesta
molt brillant comèdia dramàtica de la
qual potser ja coneixeu l’eixerida versió
cinematogràfica o el muntatge en cas-
tellà de l’obra que es va estrenar ara fa
una dècada. Quan arriba el divendres a la
nit, la família Santacana es reuneix sem-
pre al restaurant d’en Quim, el germà
gran d’aquesta història. Però la reunió
d’aquest cap de setmana, tot i festejar un
aniversari, promet estar ben carregada
de tensió extra i de novetats que generen
crispació. Tot i que el tàndem creador del
text i el grapat de notables actors reunits
a l’escenari sabran també trobar-li l’hu-
mor a aquest sopar. D’Agnès Jaoui i Jean-
Pierre Bacri. Dir.: Pau Durà. Int.: Francesc
Orella, Maife Gil, Ramon Madaula, Cris-
tina Genebat, Àgata Roca, Jacob Torres.
Fins al 13/10. Teatre Romea. Hospital,
51. d Liceu (L3).( 93 301 55 04. € De
19 a 29 euros. C De dt. a dv., 20.30h;
ds., 18 i 21h; dg., 18h.
YO, QUEVEDO. Encara que se’ns presen-
ti vestit com un dels grans autors clàssics
del Segle d’Or, darrere el maquillatge
d’aquest Quevedo no us costarà gaire
reconèixer les faccions i, especialment,
el peculiar sentit de l’humor de Moncho
Borrajo. Aquest cop, Moncho se’ns pre-
senta carregat d’uns versets que, fins i tot
quan són originals seus, intenten seguir
la mètrica i el sentit de la rima del mes-
tre barroc. I amb ells, i com fa també a
la seva manera la gent de Ron Lalá, ens
intentarà demostrar que entre aquell se-
gle i l’actual hi ha més paral·lelismes dels
que voldríem. Autor, dir. i int.: Moncho
Borrajo. Amb Lucía Bravo. Fins al 6/10.
Teatre Apolo. Av. Paral·lel, 59. d Paral-
lel (L2, L3).( 93 441 90 07. € De 22 a
30 euros.C Dj., 19h; dv., 21h; ds., 18 i
21.30h; dg., 18.30h.

KRAPP

Potser no en recordeu el nom, però
segur que el seu rostre (un rostre que,
teatre a banda, va aparèixer en un
grapat de grans pel·lícules) el teniu ben
present. Es deia PatrickMagee. I, per
posar només un exemple inoblidable,
era el personatge que havia de patir el
brutal atac, a casa seva, perpetrat per
l’Alex i els seus a lamítica A Clockwork
Orange de Stanley Kubrick. En qualse-
vol cas, no va ser tant el rostre com la
veu deMagee la que va deixar del tot
impressionat Samuel Beckett, quan
l’actor va interpretar a la ràdio una
sèrie de textos del geni irlandès. Tant
li va agradar, a Beckett, lamanera de
dir aquells textos, que va acabar per
escriure a l’actor unmonòleg que,
inicialment, fins i tot portava el títol
deMageeMonologue. Però que aviat

va passar a dir-se Krapp’s Last Tape, i a
convertir-se en un text que ha temp-
tat un grapat delsmillors actors que
corren o han corregut pelmón: cal
recordar, en aquest sentit, l’antològica
interpretació del personatge oferta per
JohnHurt (i filmada pel director Etom
Egoyan) o el fet que Harold Pinter (un
altre gran amic deMagee) triés l’obra
per acomiadar-se dels escenaris, poc
abans demorir. Lamort, per cert,
ronda de prop des de fa temps aquest
solitari Krapp que Víctor Alvaro, fidel
a l’estètica amb trets expressionistes
característica de la companyia Gataro,
ens presenta amb elmaquillatge i la
gestualitat pròpies d’un pallasso blanc.
Alvaro és prou clar: per a ell (i és fàcil
compartir-hi lamateixa sensació),
tornar a Beckett no significa només
tornar a un gran autor fonamental,

sinó, especialment, tornar al teatre
d’algú que sents que rumia lesmatei-
xes coses que tu, que té lesmateixes
inquietuds i contradiccions. I és amb
aquesta perspectiva amb què Alvaro/
Krapp, es disposa a escoltar un cop
més aquella última cintamagnetofò-
nica enregistrada fa 39 anys, gravada,
precisament, quan ell tenia 39 anys.
Cal anar a la recerca d’aquell record
que has rebobinat al capmilers de
vegades, d’aquella inflexió perduda de
la veu, d’aquell moment en què encara
semblaven possibles les coses quemai
no van ser. RO

De Samuel Beckett. Dir. i int.: Víctor
Alvaro. Una producció de Gataro. Fins
al 20/10. Teatre Almeria. Sant Lluís,
64.d Joanic (L4),(93 351 82 31.
€ 15 euros.CNomés dg., a les 20h.
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