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La Seca. Fins al 12 de gener
 
Poc mèrit té glossar les virtuts 
d’un espectacle musical que 
porta set anys recollint 
felicitacions. Però per als cinc 
intèrprets de La Barni Teatre –un 
d’aquests projectes professionals 
que justifiquen l’Institut del 
Teatre– qualsevol funció és com 
la primera d’Ojos verdes. El seu 
homenatge a Miguel de Molina i 
la cobla és emotiu, sincer, 
fidedigne, profund, tragicòmic, 
pròxim com un número de cafetí 
flamenc i llunyà al revengisme o 
al tòpic fàcil. La interpretació 
dels grans títols de la cobla és 
excel·lent , amb versions fidels al 
passat només quan la història i el 
personatge central ho 
requereixen. Quan no, les 
adaptacions són fresques i lliures 

perquè els intèrprets es llueixin, 
com Gràcia Fernández cantant 
Ojos verdes, desplegant tot el 
sentit que guardaven unes lletres 
tapades i manipulades pel 
franquisme en la seva croada per 
apropiar-ser un gènere popular 
que va tenir seva esplendor 
abans de la guerra civil.

Marc Vilavella ofereix un 
retrat de Miguel de Molina amb 
la mesura que un personatge tan 
desmesurat pot exhibir. Ni un 
gest de complicitat caricaturesc. 
Una mica fora de lloc per a algú 
que va veure recompensada la 
injustícia d’haver de marxar del 
seu país amb un reconeixement 
que va arribar tard (84 anys) i 
lluny (Buenos Aires) només per 
ser fidel a si mateix, en allò públic 
i en allò íntim. Un petit gran 
espectacle que s’ha guanyat la 
seva llarga vida. –Juan Carlos 
Olivares

Versus Teatre 
Fins al 12 de gener
 
La sinopsi que figura al 
programa de mà ens diu que 
A(murs) ens mostra la història 
d’amor d’una parella en una 
ciutat emmurallada que divideix 
la ciutat en dos separant-los, però 
ells és busquen i es troben. Hi ha 
fins i tot una guerra. Aquesta 
devia ser de ben segur la idea 
original de l’espectacle, però el 
cert és que de la imaginació, o del 
text, a l’escenari poc o res ha 
quedat de l’explicat en una funció 
construïda a la fi com un 
trencaclosques amb números de 
ball, cançons i una mica de text.

Un trencaclosques que no ens 
desvela gairebé cap imatge de la 

suposada història i una funció 
que es resol com una acumulació 
d’escenes sense lligam, sense fil 
conductor més enllà de la música 
del piano de Clara. Teòricament, 
ho diu el programa de mà, hi ha 
una dramatúrgia i una direcció, 
de Míriam Escurriola, però el cert 
és que no vam saber descobrir-la 
al llarg dels pocs més de 70 
minuts de l’espectacle.

Ben segur que la feina i esforç  
dels intèrprets ha resultat 
interesant per investigar i 
desenvolupar les seves capacitats 
i també que Mariona Castillo (que 
va ser la protagonista de Cop de 
rock i Què el musical) és amb 
diferència la intèrpret més 
complerta i més encertada, tot i 
que la seva feina no serveixi per 
aixecar aquest taller de fi de curs 
molt ben intencionat. –S.F.

Teatre Romea  
Fins al 19 de gener
 
Roger Peña i Carulla ens va 
sorprendre molt favorablement 
no fa gaire temps (La Villarroel, 
2012) amb Poder absoluto, una 
interessant obra sobre la brutícia 
de la política ben escrita i ben 
dirigida que fa poc encara girava 
per les Espanyes. Per això, ens ha 
decebut que ara ens presenti una 
comèdia melodramàtica 
previsible, convencional, que 
explica una història prima com el 
paper de fumar i amb uns 
personatges sense res a dir. Pel 
que ha dit l’autor i director de la 
funció, Iaia! neix inspirada en 
Montserrat Carulla, la seva mare, 
a qui imagina com una àvia 
certament peculiar, 
entremaliada, i el personatge més 
interessant de l’obra per més que 
es mogui en el camp dels tòpics.

De fet, Iaia! està construïda per 
donar protagonisme a l’actriu, tot 
i que el seu personatge pot 
semblar secundari dins de la 
història de la funció. Una història 
adolescent d’un noi i una noia 
que es troben, s’agraden i 
decideixen passar la nit junts. 
Però... L’obra comença molt bé. 
La primera entrada de la iaia 
Carulla és còmica, simpàtica i 
estableix ràpidament complicitat 
amb l’espectador, però les 
aparicions de l’àvia Carulla són 
espaiades i sotmeses a un text 
que parla d’un jove enginyer a 
l’atur traumatitzat per un secret, 
que no desvetllarem, un tant 

agafat pels pèls, i una estudiant 
de farmàcia pija força inexperta 
en quasi tot.

Sembla que Roger Peña es va 
encaparrar en desenvolupar una 
història sense història  fent servir 
algunes idees molt adients... en 
un culebrot. La comicitat es 
manté durant la primera mitja 
hora i va de baixa després, com la 
funció que per tenir de tot té fins i 
tot un fantasma entranyable. 
Tampoc no s’entén gaire l’espai 
escènic. Un pis vell amb parets 
entapissades i uns rellotges 
metafòrics que pengen de l’aire. 
Una escenografia que no ajuda 
l’obra i bastant lletja, per ser 
clars.

La direcció d’actors és 
correcta. Els inexperts debutants 
Aleix Peña i Vicky Luengo tenen 
certa química i sens dubte 

Montserrat Carulla fa seu el 
paper de iaia amb tant d’afecte 
com d’encert. No dubtem que la 
producció tindrà una bona 
acollida de públic, però nosaltres 
esperarem la propera obra de 
Peña, potser menys emotiva per 
ell però que desitgem retorni a 
aquell autor que ens va 
sorprendre a La Villarroel.  
–Santi Fondevila

Iaia! Ojos verdes

(A)murs. A love story

Luengo, Peña i Carulla.

No passa de taller de final de curs.

L’obra està 
construïda 
per donar 
protagonisme  
a Carulla
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