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TEATRE
•NOHAS TROBAT RESMILLOR?
PER PASSAR L’ESTONA
T’AGRADARÀ
NO TE LA PERDIS
OBRAMESTRA

L’APUNTADOR

ELS OXCARS JA SÓN AQUÍ!
Encara falten uns dies, però les
entrades ja estan a la venda, i
segur que no us voleu perdre
l’esdeveniment: els Oxcars, els
premis que celebren amb tota
l’esplendor i les catifes vermelles
que calguin la llibre circulació de
la cultura i que s’oposen radical-
ment a la llei Sinde-Wert-Lasalle,
celebren una nova edició. A
manca d’estrelles de Hollywood,
en aquests Oxcars hi trobareu
un grapat d’artistes que són uns
activistesmolt actius i un advocat
ben conegut a les xarxes socials,
David Bravo, que ha fet de les
seves intervencions pro llibertat
digital un veritable espectacle.
24/10. Sala Apolo. Nou de la
Rambla, 113.Web: oxcars13.
whois--x.net/info.

ELS REVOLUCIONARIS
DEL TUIT S’EXPLIQUEN
El proper dia 13, i un cop finalitza-
da la funció, la recent estrenada
companyia La Kompanyia, que
representa La revolució no serà
tuitejada, i els creadors de l’es-
pectacle (Jordi Casanovas, Gui-
llem Clua, PauMiró) deixaran per
unsmoments els seusmolts com-
promisos amb les xarxes socials
per atendre les vostres preguntes
sobre el muntatge. Però no els
entretingueu gaire, que després
la feina s’acumula al Facebook!
13/10. Teatre Lliure de Gràcia.
Montseny, 47.

Recordeu l’extraor-

dinàriaDivendres,

dissabte i diumenge,

dirigidaper Sergi Belbel alTNC?

Nous sembla queToni Servillo

(que abansdedirigir l’espectacle

que ara arriba alTemporada

Alta tambéhavia dirigit aquell

altre text) té tota la raó, quan

afirmaque el teatre d’Eduardo

deFilippoque tant ens fa riure

és alhoraun teatre quemostra

una extraordinària capacitat per

expressar el dramade la norma-

litat?Ofins i tot –tal comafe-

geix Servillo–, per expressar la

tragèdia inherent a la normalitat.

I no cal fixar-se només en el que

passava al llarg del capde setma-

nad’aquella obraper compro-

var-ho.Aquí tenimsense anar

més lluny l’aparentmentmolt

festivaNatalle in casaCupiello

ambquè tant ensha fet riureOri-

ol Broggi. Recordeuque l’últim

acte de la festa té lloc al voltant

del llit d’unparemoribundque,

de fet , si s’estàmorint és perquè

finalment s’ha adonat de la gran

distància que existia entre la seva

fantasia de família ben avinguda

i la realitat que aquesta amaga-

va? I sense sortir deLaPerla 29:

recordeu l’obraQuesti fantasmi!?

Hi trobemunmarit banyut que

sembla preferir acceptar coma

veritat l’existència d’un fantas-

magenerós que el va omplint

dediners imésdiners queno

reconèixer que aquests calerons

que tant necessita provenenen

realitat de l’amant de la dona.

Dedebònoveu el quequalsevol

veuria, o és senzillament que

nohovol veure? I ara recordem

tambéque aquesta estupenda

comèdia fantasmal va ser escrita

l’any 1945. I que l’obra que ara

ens ocupa es va estrenar tres

anysmés tard. Estemparlant,

doncs, dels anysmés crus de la

cruapostguerra.D’aquella època

tanben reflectidapel neorealis-

me cinematogràfic en la qual, o

robaves unabicicleta com la que

t’havien robat a tu, o etmories de

gana: penseu en el paredeLadri

di biciclette.

DAVANTUNMÓNSORD,

MILLORRESTARMUT

Elproblemad’aquellparede la

pel·lículadeDeSicaeraqueenca-

raestavamassacarregatdepreju-

dicismorals.Peròaquestamena

deprejudicis esvanesvaint apoc

apoc, amesuraqueels tempsde

desfetaeconòmicaaccentuenen-

caramés la tendènciaa ladesfeta

deprincipis ètics, a laqual totsen

somunamicadonatsquanaixí

ensconvé.Llavors,potpassarque

hihagipersones inadaptadesque

noacabend’adaptar-sea l’estatde

corrupciógeneralitzadaanivell

domèstic i queoptinpel silenci

total: aquestvindriaa serel casde

l’oncleZi’Nicolad’aquestaobra,

que,quans’hadecomunicaramb

algú,ho fa llançantunpetard.

Però tambépotpassarquehihagi

persones–i aquest seriael casdel

nebotAlberto, interpretatper

Servillo, que,percert, comparteix

escenari ambel seugermàPep-

pe–quecomencina fer servir els

somnisperdir allòquenodirien

si estiguessindel totdespertes. I

els somnisd’Alberto l’hanportat a

veureambclaredataclaparadora

l’assassinatdel seumilloramica

mansd’unsveïns freqüentatspel

suposatdifunt, el qual–ves sino

éscasualitat!– resultaquereal-

mentacabadedesaparèixerde

casa seva iningúnosaponpara .

RIURE ENMIGDERUNESATROCES

Comja sabeu, i com javapassar

amb lamemorableTrilogiadella

villeggiaturadeGoldoni, Servillo

tornaapresentar-se alTempora-

daAltade lamàdelPiccolo i de

lanapolitana companyiaTeatre

Uniti.Queens serveixdepasper

recordarfinsaquinpunt escol-

tar enversióoriginal el teatre

d’Eduardoés comescoltar en

directe el polsdeNàpols en totes

les seves varietats lingüístiques,

queenaquest cas concret ser-

veixen tambépermarcardife-

rències entre els arravataments

onírics quepateix l’Alberto i la

prosaica realitat.Una realitat en

què, comassenyalaServillo, a les

runesmaterials provocadespels

bombardejos cal afegir-hi ara la

ruïnamoral.El fet queAlberto i

els seusvisquinenunacasaplena

decadires imobles vells que

lloguenper a celebracionsno fa

altra cosaque remarcar encara

mésde forma irònica lamisèria

de totplegat. RAMONOLIVER

LA CONSCIÈNCIA MORAL
ÉS NOMÉS UN MAL SOMNI!
TONI SERVILLO ENS PRESENTA LA COMÈDIA MÉS TRISTA DEL
GRAN EDUARDO DE FILIPPO

LE VOCE DI DENTRO

D’Eduardo de Filippo. Piccolo Teatro di
Milano i Teatri Uniti.Dir.: Toni Servillo.
Int.: Toni Servillo, Peppe Servillo,
Daghi Rondadini, LuciaMandarini,
GigioMorra.Data: 11/10.
Lloc: TeatreMunicipal de Girona. Plaça
del Vi, 1.(972 419 010.€De 9 a 38
euros.C21h.


