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Teatre

Teatre

Nomes un anunci és una 
comèdia i un joc de misteri. És el 
Cluedo. Res i ningú no és el que 
sembla. Gairebé ningú: hi ha un 
divagador compulsiu que és tan 
ell mateix que seria inútil fer 
aflorar una personalitat oculta. 
Els altres (la moderadora del 
focus group i els dos elegits per 
avaluar un anunci d’aigua) són 
personatges-Matriuxka que 
destaparan escena a escena el 
que són i per què hi són.

El text d’Albert Ramos podria 
estar en la línia crítica d’El 
mètode Grönholm si al final no 
pesessin tant les motivacions 
íntimes dels personatges. 
L’important és que el muntatge 

funciona, també per l’excel·lent 
tempo marcat pel director 
Carles Mallol i un equilibrat 
nivell interpretatiu, destacant 
l’estil sec que exhibeix Marta 
Corral. –J.C. Olivares

NOTA AL PEU Podria ser ‘El 
mètode Grönholm’, però... 

Només un anunci

Sala FlyHard  
Fins al 17 de febrer

VERSIONS
No sé si se’n recorden, poble 
decadent, que fa uns dies els 
engegava la meva peroració sobre 
les coses rares que passen al món 
del teatre local. I hi he de tornar 
perquè, perdonin, sembla que 
els teatrets nostrats s’han tornat 
bojos. Si no, mirin quina una n’han 
fet al Lliure: un Ibsen de traducció 
desconeguda, versió de Miguel del 
Arco i Juan Mayorga en castellà 
que alhora ha hagut de traduir al 
català Cristina Genebat. 

DRAMATURGS
Servidor no és ningú per dir res en 
contra d’un gran dramaturg com 

Juan Mayorga, però, però, ¿no 
troben que per aquí podríem haver 
trobat algun altre autor de teatre 
que podria haver fet la feina?

DIRECTORS
La idea d’involucrar Mayorga en Un 
enemic del poble ve del director. I 
aquest senador fatxenda tampoc 
no dirà res sobre si Del Arco ha de 
dirigir o no al Lliure. Però, ¿volen 
dir que calia un muntatge textual 
d’aquesta mena quan no es tracta 
de cap coproducció? ¿El Lliure no 
hauria d’intentar dur-se bé amb els 
dramaturgs de la tribu? ¿No hauria 
estat millor fer treballar un director 
de fora amb un autor d’aquí? 

Coses rares, vol. II

Brutus
Per Andreu Gomilla


