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LA CRÍTICA DE LA SETMANA

PER RAMON OLIVER

ESTRENES

AFTERPLAY★★★
Elgermàde Les tresgermanes i la
nebodade L’oncleVàniahavien fet
finsaravidesdel tot independents, ca-
dascunficatdins lasevacorresponent
obradeTxèkhov.Això,finsque l’autor
BrianFriel–undelsgransdel teatre
irlandèscontemporani–va imaginar
unatrobadacasualentreaquestsdos
personatgesa laMoscoudel1920.
Encaraqueellsnoesconeguinderes,
nosaltressabemcomera lavidade
l’Andrei i lade laSòniaunparellde
dècadesabansd’aquesta trobada.
Però, comelshananat lescoses
desde llavors?Deixemqueensho
expliquinellsmateixosentrecopesde
bonvodka ial llargd’unaestupenda
vetlladateatralplenadeconfidències,
humor imelangia.Unavetlladaque
Frieles fadel tot sevasensetrairmai
encapmoment(serveixi comaexem-
pleel reeixitfinal) l’esperitdeTxèkhov.
Iqueararecuperael cicleAixopluc
ambuncanvi important:aquestcop,
l’estupendaFinaRiuscomparteix
vodkaambToniSevilla, inoambel
PepFerrerde l’estrenaoriginal.De
BrianFriel.Dir.: ImmaColomer. Int.:
FinaRius,ToniSevilla. Finsal17/11.
TeatreLliure.Espai Lliure.Montjuïc.
PlaçaMargaridaXirgu, s/n.dPoble
Sec(L3).(932892770.€12euros.
CDedc.adv.,21h;ds.,19 i21.30h;
dg.,18.30h.

HOMENATGEACARMENAMAYA.
SARABARAS
Voleuassistiraunabonaclassede
flamenc?Segurque,quanusdigui
que lamestrad’aquestaclassenoés
altraqueSaraBaras, janiendubteu.
El casésqueel Lliure tampochavolgut
desaprofitar l’ocasiódecelebrar l’Any
CarmenAmayaqueaquestsmateixos
diesestàsenthomenatjadaalTNC ial
TeatreAkadèmia. Iper fer-hohabus-
cat lacomplicitatdeBaras,disposada
enprimer llocaexplicar-nosambun
exercicipràctic comesballacadascun
delspals característicsdelflamenc. I
ensegon lloc,aensenyar-nosdesprés
comelsballava laCapitana,perpoder
reconèixer lespeculiaritatsespecí-
fiquesdel seuartexcepcional.Amb
SaraBaras i cia. LaPepa.5/11.Teatre
LliureMontjuïc.Pg.SantaMadrona,
40.dPobleSec(L3).(932892770.
€15euros.C21h.

JAR.CARMENAMAYA
INMEMORIAM
SielsaltreshomenatgesaAmaya
quevénenacoincidira lacartellera
es recolzenen lamúsica i ladansa,
aquesthofaenuntextdeficcióque
el seuautor i intèrpret situauna
setmanadesprésde lamortdelmite.
Somentre lesbarraquesdelSomo-
rostro,onvannéixer tantAmayacom
Manuel iMaría,elsdosprotagonistes
de lahistòria.Ell, i seguint l’exemple
de lagranbailaora, s’hatransformat
tambéenunfiguradelballflamenc
reconegudaarreuelmón.Ella,en
canvi,nohasortitmaide lamisèria
d’aquestbarri, i tampocs’haapartat
gensnimicadels costumsdel seu
poblegitano.Ara,els recordsd’infan-
tesa ieldol compartitper lapèrdua
fanreviureelsvells vincles.Text:
ManuelVeiga.Dir.:MercèCervera.
UnaproduccióCAET iRomTeatre.
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Int.:PilarMartínez,ManuelVeiga.Fins
al24/11.TeatreAkadèmia.Buenos
Aires,47.dHospitalClínic (L5).(93
4951447.€22euros;dc. idj.,18
euros.CDedc.ads.,20.30h;dg.,
18.30h.

LESSTRIPTEASESDEAIDIEISIDI
Aquestdies l’Antic reprèn lasevaactivi-
tatdeixant-hototbena lavistaalmillor
estilde lacasa.D’unabanda, recupe-
rant les sevessessionsdecabaretcapa-
cesde fer-nossentir comsiencaraens
trobéssima laBarcelonaalegrement
canallad’altres temps:aquí tenimja
lasegonatemporadad’Eldesplume
(6/11;19euros;21h). Id’altrabanda,
proposant-nosservoyeursd’uns
singulars stripteasesquetenentambé
algunacosadecabaretdesestructurat.
Quèfan,elsartistesqueesdediquena
aquestgènere?Doncsanar-se traient
capes iméscapesderoba.Quèfan,
elsprotagonistesd’aquestaproposta?
Doncsanar traienta l’espectaclecapes
iméscapes, totpassantdel joc ingenu
a l’exhibiciódecrueltat.Sempre–això
sí–exhibintunesganesbogesdeviure.

Creat i int.per:AcerinaAmador,Ce-
lesteGonzález,VivianaMoin.De l’1al
3/11.AnticTeatre.Verdaguer iCallís,
12.dUrquinaona(L1,L2).(9331523
54.€10euros.C21h;dg.,20h.

CICLESÂLMON.
PLANITES(VIATORS-ERRANTS)
Usagrada,perdre-uspelscarrersde la
vostrapròpiaciutat?Als integrantsde
lacompanyiaAerites,unaformacióa
tenirmoltencomptedinsel territori
de ladansagregamésinnovadora,sí
queelsagrada. Idetantanara laderiva
sensebrúixolaniGPSpertotsels racons
d’Atenes,n’haacabatsortintaquest
espectacleque,enqualsevolcas,noes
volquedarenelpurpasseigperplaer.La
mentalitaturbanitadelacompanyia ide
lasevacreadora,PatriciaApergi,vol re-
cordartambéals forasters i immigrants
quepodenacabarperdutspels laberints
de lesciutats,notantpergustcom
perquèlavidaelshasituatenaquest
paisatgedesconegut.Coreografia:Patri-
ciaApergi.Cia.Aerites.2 i3/11.Mercat
delesFlors.Lleida,59.dPobleSec(l3).
(934261875.€6euros.C21h.

UN AIRE DE FAMÍLIA★★★
A l’hora de planificar la vostra agenda teatral, tingueu en compte que la família San-
tacana ja fa unes quantes setmanes que està instal·lada al Teatre Romea, i esperant
la visita dels que encara no l’heu anat a saludar. Una visita de què, això us ho puc
assegurar, sortireumolt satisfets i amb un bon somriure tragicòmic als llavis. I és que,
del primer a l’últim, tots els integrants d’aquest clan (i aquí hi podeu incloure també
un cambrer que, sense formar exactament part de la colla, acaba compartint del tot
les seves neures i frustracions) van ben carregats de patètic pòsit amarg, permolt que
de vegades les sevesmisèries ens provoquin la rialla. Així ha passat i probablement
passarà sempre: sovint, lamillor comicitat és aquella que va a remolc de les situacions
humanament desoladores. I sovint, no cal ni dir-ho, la distància que separa el drama
de la comèdia resulta gairebé imperceptible: són només el talent de l’autor, l’habilitat
de qui dirigeix i el domini interpretatiu dels que actuen els que delimiten la diferència.
Com ja va quedar clar veient la versió cinematogràfica del text i el muntatge de
l’obra dirigit per Manel Dueso fa deu anys, Un aire de família amaga darrere la seva
aparença de divertiment dramàtic construït a partir d’una situació quotidiana més
o menys previsible (un sopar frustrat amb festa d’aniversari inclosa que deixa pas a
una nit de baralles i retrets familiars) una estructura de ferro. Jaoui i Bacri saben en
primer lloc com capturar del tot el nostre interès sense fer trampes; presentant-nos
un grup humà que no resulta especialment simpàtic, ni especialment glamurós, ni
especialment enginyós. És a dir: els autors no busquen crear una empatia forçada
“embellint” el seus personatges, sinó deixant justament ben a la vista la seva petita
mediocritat; és precisament aquesta mediocritat trista tan d’estar per casa la que fa
d’ells una colla de personatges absolutament creïbles i absolutament identificables
amb els que podem trobar en qualsevol altre grup familiar (sí, el nostre també hi
està inclòs; i doncs, què us pensàveu?).
Sota la molt acurada direcció d’un PauDurà que coneix i estima l’obra des de fa
molts anys, aquests personatges troben en el rostre de l’excel·lent grup d’actors
reunits a l’escenari els seus perfectes alter egos. Es tracta d’un treball interpretatiu
molt equilibrat, molt equitatiu, en què cadascun dels integrants de la colla té ocasió
de mostrar les febleses, inseguretats i punyeteries del seu personatge, sense que
cap d’ells (i a diferència del que passava una mica en l’espectacle de fa una dècada)
acabi protagonitzant aquell gran moment estel·lar que t’emportes a casa ficat a la
memòria. Aquí, i com ha de ser, tot està prou ben repartit perquè ningú domini la
funció i, alhora, perquè se’ns faci ben perceptible el rigor amb què cada membre
del repartiment s’enfronta al seu rol. Com amínim en aquest sentit, la família està
molt ben avinguda. Teatre Romea.


