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Teatre Lliure: Montjuïc 
Fins al 26 de gener
 
“Fa una eternitat que parlem, ja 
és hora que deixem de fer-ho”, 
sentim dir a Àstrov, un dels 
personatges de Vània, peça que 
ens mostra l’angoixa, frustració 
i avorriment (molt avorriment) 
en què es troben immersos sis 
personatges pels quals la vida 
ha deixat de tenir sentit i als que 
l’ociositat i la incontinència 
verbal no juguen més que males 
passades. Les Antonietes 
Teatre, companyia que amb 
anterioritat ja s’havia atrevit 
amb Shakespeare i Ibsen, es 
pren aquesta afirmació al peu de 
la lletra quan passa a l’acció i 
sorprèn amb la posada en 
escena inicial. Només entrar a 
l’Espai Lliure trobem lones de 
plàstic gegants que emboliquen 
tot l’espai escènic, personatges 
inclosos.

L’espai escènic, senzill i sobri, 
on tenen un paper destacat els 
pilons de llibres amuntegats 
–que ens mostren la doble cara 
de la intel·lectualitat: cultura i 
ociositat–  i el vestuari, actual i 

ple de forats, compleixen amb la 
comesa de traslladar-nos a una 
casa rural d’ambient tediós i 
carregat. 

Tot i que hi ha moments de 
l’obra faltats de ritme i que 
podrien haver-se polit a 
l’adaptació prèvia, Oriol 
Tarrasón ens mostra l’apatia i 
l’avorriment d’una vida ociosa i 
sense objectius a través de cinc 
actors ben dirigits, entre els 
quals destaca un vitalista i 
creïble Pep Ambròs en el paper 
de Vània. Els actors omplen de 
vida i contemporaneïtat el 
conegut text de Txékhov, 

mitjançant una actuació plena 
d’accions físiques contundents. I 
és aquí on trobem l’encert 
d’aquest Vània (res d’oncle, 
l’important és la persona), ja que 
amb poques modificacions de 
text –han prescindit de dos 
personatges secundaris– i 
buscant l’entonació planera, el 
gest actual i la mirada irònica, 
aconsegueixen treure la pols al 
text i insuflar-li frescor i 
actualitat.

Círcol Maldà 
Fins al 26 de gener
 
La companyia Els Pirates Teatre 
estrena seu estable i amb molt a 
dir, gràcies a la reestrena de Sing 
Song Swing. I si en origen Sing 
Song Swing neix de la tesi que Els 
Pirates van fer a l’Escola de 
Teatre, on una companyia rep 
l’encàrrec de fer un espectacle 
musical basat en Bob Fosse, el 
resultat d’avui és una simbiosi 
entre l’evolució del teatre musical 
i els assajos d’un grup d’actors 
que ha d’estrenar un musical que 
tal vegada ens expliqui aquesta 
història. Amb  el petit, acollidor i 
un xic barroc Círcol Maldà que 
esdevé un lloc ideal per la 
perspectiva burlesca-còmica que 
desprèn el xou, amb l’ajuda de 
projeccions audiovisuals 
senzilles però prou efectives per 
captar les inquietuds d’actrius i 
actors: pors i ambicions, els 

tòpics teatrals i els lleugers 
enamoraments que s’acaben 
quan l’obra deixa d’estar en 
cartellera. Teatre des de dins.

D’acord que comença amb 
dubtes i els primers minuts són 
una mica confusos, però 
tranquils, que de seguida de la mà  
d’Offenbach i Gilbert &Sullivan 
(El Mikado), el públic va entrant 
en situació i així el passeig 
musical segueix amb, entre 

d’altres, Sweet charity (Bob 
Fosse), Money money, i una Be 
italian (del musical Nine) cantada 
amb força per Laura Aubert. 

Ens trobem amb una troupe 
jove, però consolidada amb uns 
actors molt versàtils, que ara 
canten, ballen o toquen qualsevol 
instrument. L’obra evoluciona a 
bon ritme. Cal remarcar  la 
flexibilitat camaleònica de Núria 
Cuyàs, la veu lírica de Lluna 
Pindado i, com no, les notes 
musicals que desgrana Ariadna 
Cabiró al piano. El contrapunt 
masculí ens l’ofereix Ricard 
Farré, amb un tarannà còmic 
innat. A destacar, sobretot, la 
cohesió d’uns actors que fa anys 
que treballen junts. Una comèdia 
musical per passar una bona 
estona i, per què no, potser 
participar... Alerta, que us poden 
convidar a ballar a l’escenari!

Vània

Sing song swing

 Fa poques setmanes vaig 
citar un text d’aquesta 

mateixa secció en una xerrada 
que em va unir a Àlex Susanna, 
director de l’Institut Ramon Llull, 
i Muriel Casals, presidenta 
d’Omnium Cultural, entitat 
responsable de la trobada. Es 
tractava de parlar de la projecció 
de la cultura catalana a l’exterior 
i vaig voler reivindicar un article 
referit a la necessitat de crear un 
festival de dramaturgs (que 
consti que l’Andreu Gomila, el 
senador habitual, no sabia res 
d’això quan em va demanar 
aquestes línies). 

 Era un text idoni en el sentit 
que reclamava una reacció 

excepcional davant d’una 
realitat excepcional. 
L’entusiasme de l’Andreu (que és 
sens dubte la seva millor virtut, 
ehem) estava justificat ja que, 
com tothom sap i se’n fa bandera, 
la situació de la dramatúrgia 
catalana no és només la millor de 
la seva història, sinó que 
generem enveja en realitats 
culturals veïnes i 
extraordinàriament poderoses. 

 Que un dramaturg d’aquí 
tingui 18 muntatges en una 

única temporada arreu del món (i 
estic citant només una 
d’aquestes excepcionalitats) és 
quelcom que hauria de fer-nos 
pensar i, sobretot, actuar. Primer 
de tot, pensar què s’ha fet bé per 
no deixar de fer-ho (i crec que 
l’esperit de José Sanchis 
Sinisterra mereix ser reivindicat 
amb ferotgia o l’acabarem de 
perdre del tot...) i, segon, actuar 
perquè aquesta palpable 
excepcionalitat dramatúrgica es 
reflecteixi amb la mateixa 
potència en les accions dels 
teatres públics i privats.

 Tinc la sensació que molts 
responsables teatrals ‘els 

toca’ omplir una certa quota de 
dramatúrgia local, però que 
segueixen sense creure-hi del 
tot. Ha arribat el moment de 
reaccionar, de ser tots 
excepcionals, o l’excepcionalitat 
els passarà pel damunt. 

Brutus
Excepcional

Quina demostració de força, la d’aquests nois!

Ballareu amb elles?

Núria Rossell. 45 anys. Manresana 
que passa les hores que no és en una 
platea treballant d’administrativa.

Andrea Leunda. 27 anys.  Ser 
advocada laboralista no la priva de 
fer teatre amateur.
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Esteve Soler. 36 anys. Un manresà 
fan de Tony Kushner que abans de 
fer de dramaturg volia fer de Truffaut.


