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Teatre La Vilella 
Fins al 15 de desembre
 
Ella li va preparar el té en el 
termos com sempre. Com sempre 
que ell preparava les maletes per 
marxar sense permís per 
preguntar on anava. Va buscar a 
l’escriptori la pistola i li va clavar 
un tret just entre els ulls. Fi del 
seu matrimoni desgraciat amb 
Alberto. Només queda ella per 
donar testimoni. El marit mort, 
la filla morta. Així comença i 
acaba E stato così (1947), la 
novel·la curta de Natalia 
Ginzburg, transformat en 
monòleg escènic per Amagat 
Teatre amb el títol Com una 
nina. L’espectacle protagonitzat 
per Raïssa Brighi s’ha instal·lat a 
La Vilella, la nova seu estable de 
la Cia. Sargantana.

Un llarg flash-back recorre la 
vida sense grans alegries i 
moltes tristeses d’una dona 
invisible –fins que l’assassinat 
es creua en el seu destí– que 
accepta casar-se pel seu terror a 
la maledicció de la soledat en 
femení. Brighi i Francesca 
Romana Degl’Innocenti han 
portat aquest relat d’aire realista 

a una dimensió metafòrica, amb 
l’espai ocupat pels objectes que 
atresoren els records d’una vida 
anònima. Objectes ofegats en la 
densitat de l’aigua. Una imatge 
aconseguida, encara que el més 
interessant d’aquesta proposta 
és la intimitat que persegueixen. 
Un aire entre confessió i 
confidència, entre acte de 
contrició i d’alliberament. El 
missatge de l’autora i activista 
italiana arriba nítid, sense que la 
poesia rebaixi la cruesa del seu 
retrat d’una dona sense atributs. 
Si Brighi hagués de lluitar 
almenys amb una llengua que no 
li és pròpia, Com una nina seria 
una perfecta píndola amargant. 
–J.C. Olivares

Miniteatres 
Fins al 28 de desembre
 
Nadal vol dir alegria, 
consumisme, decepció, solitud, 
família, melangia, atipar-se, 
borratxera, oportunitats i 
fracassos. I tot el que vostès 
vulguin, segons la seva història, 
la seva vida. A les funcions de 
vespre dels Miniteatres ofereixen 
quatre situacions, quatre obres 
d’un quart d’hora, però podrien 
ser-ne vint. Totes, pròximes, 
interpretades de manera correcta, 
però sempre hi ha alguna cosa 
que sobresurt. El dia que 
presentin quatre micropeces com 
Vuelve a casa, vuelve, d’Elisenda 
Roca, la proposta serà perfecta, ja 
que ningú no marxarà del local 
del carrer Robador sense haver-
les vistes totes. Perquè el que 
passa dins aquesta sala té tots els 
ingredients d’un conte fantàstic 

d’Oscar Wilde, principi i final, 
tensió i sorpresa, realitat i ficció. 
No cal explicar de què va. En 
quinze minuts t’ho ofereix tot, un 
xut de teatre per la vena.

Jordi Brunet i Marc Pujol 
també et fan seu a La mesa, de 
Yago Alonso i Carmen Marfà, 
amb el públic com a convidat 
d’una sobretaula familiar on es 
diran moltes veritats i riurem de 
valent pel cru realisme de la 
història. A Villacincos, de Marc 
Torrecillas, la cosa baixa un 
parell de graons, ja que és molt 
difícil que entrem dins la vida 
d’una parella de tarannà oposat 
que se cita per sopar i topen amb 
el cambrer oportú que sap més 
coses del que es pensen. A Un 
regalo para Dulce, de Juan 
Frendsa, la nit s’ensorra, per la 
impossibilitat de tot plegat. Però, 
després de la minimarató, podem 
dir que hem vist Vuelve a casa, 
vuelve. I ja en tenim prou. –A. 
Gomila

Com una nina

Dulce Navidad

Ella dirà la veritat.

Fa anys que a Víctor Álvaro, 
actor, director i timoner de 
l’Almeria Teatre i de la 
companyia Gataro, li rondava 
pel cap portar a escena la 
distòpica 1984, de George 
Orwell. L’aliança a tres bandes 
amb Michael Gene Sullivan i 
Lluís-Anton Baulenas ha fet del 
projecte una realitat. Sobren 
els motius per veure l’obra.
 
És una de les obres cabdals de 
la literatura universal del segle 
XX, d’una vigència indiscutible. 
“Orwell va ser un visionari. Gran 
part d’allò que va preveure s’ha 
acomplert. Des de presidents 
de govern que parlen a través 
d’una pantalla per no donar 
opció a la rèplica, fins a l’ús de 
la neollengua per part del poder, 
amb l’objectiu de distorsionar la 
força i el sentit de les paraules”, 
diu el director. I més. “Fa uns 
mesos, Obama reconeixia que 
estem controlats a través dels 
nostres dispositius mòbils”. 
Afirmar que el Gran Germà ens 
vigila és una realitat.  
Una adaptació a càrrec de  
Michael Gene Sullivan.
L’actor i dramaturg nord-
americà Michael Gene Sullivan  
és l’encarregat de l’adaptació. 
La mateixa que va presentar Tim 
Robbins amb la companyia 
Actors Gang, l’any 2009 al 
Poliorama en anglès. Gene 
Sullivan es va obsessionar amb 
el fet de tornar a portar-la a 
Barcelona, i volia que es fes en 
català.

Lluís-Anton Baulenas, 
traductor de la novel·la al 
català, firma la traducció de 
l’obra.
Fa dues temporades Álvaro 
parla amb Baulenas per fer un 
monòleg sobre un fragment de 
1984, però finalment el projecte 
es queda al calaix. Fa prop d’un 
any és el mateix Michael Gene 
Sullivan qui contacta amb 
Baulenas per proposar-li traduir 
la seva adaptació al català. 
“Ens hi vam llançar de cap”, 
conclou Víctor Álvaro. 
Un nou punt de vista. 
L’adaptació que veurem a 
l’Almeria comença al darrer terç 
de la novel·la, amb 
l’interrogatori de Winston Smith 
(Andreu Rifé), a càrrec de quatre 
membres del partit, que a la 
vegada recreen tota l’acció 
anterior del protagonista. “Això 
suma un caràcter molt 
interessant a la novel·la, que és 
el fet de veure diferents punts 
de vista sobre una mateixa 
situació”, conclou el director.
La companyia Gataro s’apropa 
al teatre-document.
Gataro presenta amb 1984 un 
muntatge un punt allunyat del 
seu característic estil 
expressionista, i més a prop del 
teatre-document. Prescindeix 
de projeccions, i presenta una 
proposta escènica senzilla –un 
espai coronat per una gran 
banyera–, centrada en la 
persona. Carles Canut 
assumeix el personatge 
d’O’Brien; la veu que tot ho 
controla. –Maria Junyent
      
1984
Almeria Teatre. 
Fins al 12 de gener

Avui podem dir que Orwell va ser un profeta.

 5 raons per 
veure ‘1984’
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