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Sala Atrium 
Fins al 26 de gener
 
Tot i que per aquí n’arriba molt 
poc, cal dir que el teatre mexicà es 
mou en àmbits no molt allunyats 
dels nostres. Després del triomf  a 
l’última Fira de Tàrrega i de mans 
de la Sala Villarroel la companyia 
Vaca 35 Teatro en Grupo 
presenta a la Sala Atrium Lo 
único que necesita una gran 
actriz, es una gran obra y las 
ganas de triunfar, un espectacle 
pertorbador que beu del text de 
Jean Genet, Les criades.

Dos de les seves protagonistes, 
les serventes Claire i Solange, són 
en una precària, mísera, 
habitació. La seva vivenda. La 
funció comença molt amunt. 
Primer perquè la vista 

contraposa ràpidament la 
fisicitat de les dues actrius. Una 
d’elles grossa, tan grossa com 
enèrgica i vital, i l’altra primeta 
però igualment elèctrica. Elles, 
que pensen a ser actrius, assajant 
el text de Genet amb una posada 
en escena explosiva que fa riure 
amb ganes. Però tot canvia en un 
moment donat.

L’obra parla de la feminitat, de 
les dones, de l’amistat, i s’endinsa 
en un silenci sobrecollidor que 
accentua una poètica despullada, 
íntima, que converteix el quotidià 
en ritual. El director, Damián 
Cervantes, amb dues bones 
actrius totalment entregades, 
Diana Magallón i Mari Carmen 
Ruiz, ens introdueix en un món 
d’una gran sensibilitat on 
conviuen la violència i la 
tendresa. Una gran funció. 
 –Santi Fondevila

Teatre Condal 
Fins al 2 de febrer
 
Si s’apropen el Teatre Condal el 
que veuran no és exactament 
L’Odissea d’Homer, sinó la de 
Rafel Álvarez El Brujo. Ell avisa 
durat la funció els possibles 
despistats que no coneixen la 
feina d’aquest actor, director i 
versionador de textos clàssics 
que camina des de fa molt anys en 
solitari pels escenaris amb les 
seves maneres i la seva llengua 
desbordada d’humor, enginy i, en 
aquest cas, d’algun fragment de 
la història d’Ulisses i companyia.

El Brujo fa de l’escenari el seu 
espai de diversió. Una diversió 
que vol compartir amb el públic i 
a on hi cap des de Zeus a Posseïdó 

fins a al·lusions directes a 
Bárcenas, Rajoy, Merkel, 
Mondago (el president extremeny 
del PP) i fins i tot un homenatge a 
Pepe Rubianes. I és que El Brujo, 
com Rubianes, és un narrador 
oral de primera. Un actor dotat de 
paraula fàcil que fa créixer la 
funció com un arbre amb un tronc 
central però amb moltes 
branques. Sí, se’n va per la 
branques. I com!

A La Odisea, que ha dirigit ell 
mateix, l’acompanyen dos músics 
(percussió i teclats) i amb un d’ells 
estableixen un joc de gestualitat i 
sons molt poderós. A la fi, no tant 
lluny d’aquell inoblidable 
Lazarillo i potser una mica menys 
enginyosa, la funció té els 
al·licients innats d’aquest 
rondallaire amb aires de joglar 
del Segle d’Or. –S. Fondevila

Teatre Lliure: Gràcia  
Fins al 2 de febrer
 
Ha passat més de mig any des 
que Iván Morales va estrenar al 
Grec Jo mai, el seu tercer projecte 
teatral. Després van venir mesos 
de carretera amb esperit de 
banda de rock (des de la seva 
gènesi va ser primer la música i 
després la lletra) i ara inauguren 
temporada al Lliure de Gràcia. 
Durant aquest temps el 
muntatge s’ha enfosquit. Una 
malenconia rabiosa que 
afavoreix la seva lectura. Les 
històries que entrellaça Morales 
segueixen sent melodrames de la 
marginalitat –en el seu espectre 
més ampli–, però, com a les 
pel·lícules de Gus Van Sant, estan 
matisades per una pàtina poètica 
que les salva del tremendisme. I 
si volem jugar encara més a les 
pel·lícules , ve a pèl l’estudiat 
amateurisme que persegueix 
Larry Clark en els seus 
docudrames amb adolescents. I 
si juguem a les bandes: aquí 
tenim Nirvana i el mite romàntic 
de Kurt Cobain, el Werther de la 
Generació X.

La foscor que ara plana sobre 
Jo mai fa créixer la imatge de 
refugi que té el Bar Amparo 
(l’espai simbòlic que acull les 
històries creuades que acaben en 
una sola tragèdia) i la idea de 
fraternitat com el sentiment que 
lliga els personatges. Els ideals 
del romanticisme aplicat a una 
comunitat d’individus a la 
deriva. La temptació de l’abisme 
es materialitza en el fracàs de la 
segona oportunitat que se li 

ofereix a cadascun dels 
personatges. En aquest aspecte, 
Jo mai és radical: la possibilitat 
de ser feliç –que desaparegui el 
soroll i no entri la boira– dura el 
que dura una cançó. La força 
romàntica primitiva, sense 
subterfugis, directament 
accelerada pel rock, el reggae, el 
punk –és el millor d’aquest 
espectacle.

El temps també ha servit per 
equilibrar una mica un treball 
actoral que presentava 
importants alts i baixos. Àlex 
Monner i Laura Cabello semblen 
haver entès que el teatre demana 
una relació més rica amb l’espai, i 
que és el gest (variat) i la paraula 
(intel·ligible) el que construeix 
aquest espai dramàtic. Encara 
han de recórrer un llarg camí 
d’aprenentatge per arribar a la 

naturalitat de Xavier Saez, la 
intensitat introspectiva de Marcel 
Borràs, però sobretot per 
aconseguir la brillantor d’Oriol 
Pla. Estava magnífic al Grec i 
segueix en aquest nivell al Lliure. 
Galvanitza l’atenció com a 
instrumentista, com a pallasso, 
com a narrador, com aquest fràgil 
i entranyable personatge a la vora 
de la desintegració. Si Koltès 
hagués escrit un rol seràfic seria 
aquest. –Juan Carlos Olivares

Jo mai Lo único que necesita...

El Brujo: La Odisea

Primer la música!

Són les criades de Genet.

Oriol Pla 
galvanitza 
l’atenció en 
tots els rols que 
interpreta


