
espectacles DILLUNS
52 30 DE DESEMBRE DEL 2013

El millor del 2013 (i 3) 3 Cine, televisió i teatre Pàgines 50 a 52 LLL

Les cinc estrelles de la platea
muntatges teatrals

Un rodó 
i hilarant 
carnaval 
goldonià

‘els feréstecs’
lluÍs PasQual1

El festí còmic i carnavalesc que Llu·
ís Pasqual va ordir per escenificar 
la celebrada comèdia de Carlo Gol·
doni es va endur la gran ovació del 
2013. Llàstima que no tots els es·
pectadors van poder gaudir del ro·
dó muntatge inicial a la Sala Fabià 
Puigserver del Lliure (amb les gra·
des giratòries, que van haver de ser 
substituïdes per la convencional al 
fallar el mecanisme). Tot i així, la 
desgavellada guerra de sexes que 
el director del Lliure va traslladar 
molt hàbilment a la Catalunya pro·
funda de la primera república va 
funcionar a la perfecció. A un rit·
me de vodevil, l’excel·lent elenc va 
disparar sense respir la seva acla·

paradora vis còmica. Pasqual, que va 
firmar també la traducció, va ador·
nar la parla dels personatges amb va·
rietats dialèctiques del català.
 L’embolic parteix d’un matrimo·
ni de conveniència tramat pels em·
brutits feréstecs del títol. Esquerps 
i primitius fins a l’exageració, estan 
a la que salta pels nous aires de lli·

33 Andreu Benito, Jordi Bosch i Boris Ruiz, a ‘Els feréstecs’.

 

‘BArcelONA’
Pere rIera2

Pere Riera, autor de Lluny de Nuuk i 
Red Pontiac (petita joia que hauria 
merescut més sort), es va coronar a 
la Sala Gran del TNC amb una ambi·
ciosa obra que narra el retrobament 
de dues amigues a la Barcelona asset·
jada del 1938. Duel 
estel·lar d’Emma 
Vilarasau i Míri·
am Iscla, tango in·
clòs, en un aplau·
dit cant a la vida so·
ta les bombes.

‘el crÈDIt’
JOrDI galCeran3

L’autor d’El mètode Grönholm ha tor·
nat a fer diana amb una comèdia 
de dos personatges hàbilment di·
rigida per Sergi Belbel. Els actors 
Jordi Bosch i Jordi 
Boixaderas  ho bro·
den com un histri·
ònic director de 
banc i un espavi·
lat client que li sol·
licita un crèdit. 

‘28 I mIg’
OrIOl BrOggI4

El delirant i oníric univers de Fede·
rico Fellini va entrar per la porta 
gran a La Biblioteca amb aquesta 
producció de LaPerla 29. Un fanta·
siós viatge inspirat en la pel·lícula 
del mestre italià amb Clara Segu·
ra i Pablo Derqui al 
capdavant d’un re·
partiment que va 
assumir desenes 
de personatges en 
un collage deliciós 
i sorprenent. 

‘l’ONADA’
marC mOntserrat DruKKer5

Marc Montserrat va triomfar al 
Lliure amb la seva versió de l’expe·
riment real que els anys 60 va fer el 
professor Ron Jones per explicar als 
alumnes com es va 
poder engendrar 
el nazisme. Eduard 
Farelo i l’encertat 
jove elenc van con·
tribuir a l’èxit del 
muntatge.

bertat que corren. Davant les seves 
tiràniques barretines, s’acabarà im·
posant el sentit comú de les dones i 
els joves. Del magnífic elenc (Jordi 
Bosch, Laura Conejero, Andreu Be·
nito...), destacarem Laura Aubert, re·
molí còmic que es va guanyar a pols 
la seva elecció per a la nova jove com·
panyia del Lliure. H 

* La selecció de les millors obres teatrals que han fet temporada a Barcelona ha estat elaborada pels crítics d’el PerIÓDICO


