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Apunta’t gratis a

Uncapde setmana
qualsevol es pot
convertir enuna

escapada inoblidable

43% Dte. Astúries, 2 nits de relax
a l’Hotel Rural El Quintanal davant
els Picos de Europa
Compra una escapada de 103€ per 59€

preu

59€ compra ara!

39% Dte. Costa Brava, Benestar al
Hilton Empordà Hotel & Spa
Compra una escapada de 71€ per 43€/pers

preu

43€ compra ara!

Veure condicions de vigència i disponibilitat
de les ofertes a Vivirvip.com

MITAD Y MITAD
Darrere el títol d’aquesta comèdia
tirant a negra que s’ha convertit
en un enorme èxit de la cartellera
madrilenya (setantamil espec-
tadors al llarg de cincmesos de
representacions) s’amaga una
història que probablement us
resulti familiar, si éreu seguidors
de la parella còmica que van
formar durant anys PacoMorán
i Joan Pera. Recordeu els dos
germans de ‘¡Mamaaá!’, esperant
amb candeletes la defunció de la
seva estimada i centenàriamare, i
disposats si calia a donar un cop de
mà a la senyoraMort per facilitar-li
la feina? Doncs aquí els teniu de
nou, amb altres cares (molt tele-
visives, per cert), però almateix
teatre de la primera vegada, i amb
elsmateixos problemes financers
i familiars: uns problemes que
podrienmillorar força si lamama
decidís anar-se’n a l’altremón
(total, en aquest ja no hi té res
a fer) d’una vegada. DE JORDI
SÁNCHEZ I PEP ANTÓN GÓMEZ. DIR.:

PEP ANTÓN GÓMEZ. INT.: PEPÓN

NIETO I PACO TOUS. FINS AL 15/3.

TEATRE CONDAL. AV. PARAL·LEL, 91.

PARAL·LEL (L2, L3). TEL.: 934 423

132. PREU: DE 24 A 28€. HORARI: DE

DC. A DV., 20.30H; DS., 18.30 I 21H;

DG., 18.30H.

ESTÚPIDS
Us heu adonat del poder que
acumulen? Segons la Teoria de
l’Estupidesa que l’economista
italià CarloMaria Cipolla va
descriure al seu llibre ‘Allegroma
non troppo’ i que ha servit de
punt de partida per crear aquest
espectacle presentat com si fos
una conferència sobre el tema
divertidament il·lustrativa, els
estúpids constitueixen un grup
humà forçamés poderós i perillós
que lamàfia. Encara que només
sigui pel fet que pel món corren
molts més estúpids quemafiosos.
Però deixem que sigui tot un
expert en lamatèria qui agafi la
paraula. Més encara, si tenim en
compte que aquest expert se’ns
presenta amb el rostre d’un gran
actor de comèdia com ara Ferran
Rañé: seria una gran estupidesa,
perdre’s la seva dissertació!
DRAMATÚRGIA: BLANCA BARDAGIL I

FERRAN RAÑÉ. DIR.: BLANCA BARDA-

GIL. INT.: FERRAN RAÑÉ. FINS AL 2/3.

LA SECA ESPAI BROSSA. FLASSADERS,

40. JAUME I (L4). TEL.: 933 151 596.

PREU I HORARI: 15€; DC., 12€. DE

DC. A DS., 20.30H; DG., 18.30H.

NOMÉS UN ANUNCI
Mentre esperem amb ànsia el re-
torn del nostre publicista favorit, el
Don Draper de la sensacional ‘Mad
Men’, tenim una nova demostració
que, per anar a buscar campanyes
publicitàries agressives, no ens
cal viatjar fins aMadison Avenue.
Aramateix, la Gràcia (una gran
professional del ram) està
sotmetent a examen a la FlyHard
un anunci d’aigua que pot donar
la campanada. És cert que els
examinadors no tenen ni idea de
publicitat, i que un d’ells ni tan sols
veu l’anunci perquè és cec. Però tot
això són detalls sense importància.
Potser a vosaltres tot plegat us
semblarà només un anunci. Però
per als protagonistes d’aquesta
comèdia finalista al PremiMasó
2013 s’acaba convertint en una
experiència ben demencial.
D’ALBERT RAMOS. DIR.: CARLES

MALLOL. INT.: ALÍCIA PUERTAS, JOAN

SUREDA, MARTA CORRAL, ROGER

CANTOS. FINS AL 17/2. SALA FLYHARD.

ALPENS, 3. MERCAT NOU (L1). TEL.:

931 756 156. PREU: DE 10 A 15€.

HORARI: DL. I DJ., 21H; DV., 21.30H;

DS., 18 I 21H; DG., 19H.

+ estrenes

LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

“L’homemés fort és el que es-
tà més sol”. Aquesta és l’últi-
ma frase que pronuncia el Dr.
Stockmann. I, en molts sentits,
és la frase que podrien pronun-
ciar la majoria d’homes i de do-
nes que protagonitzen el teatre
d’Ibsen: molt sovint, l’intent de
ser coherents amb ells mateixos
porta aquests personatges a
entrar en conflicte directe amb
la comunitat a què pertanyen,
i en la qual potser es sentien
ben còmodes fins a l’esclat del
conflicte. I molt sovint les deci-
sions que prenen per preservar
aquesta coherència han sigut
rebudes amb una gran polèmi-
ca. Pensem en la Nora de ‘Casa
de nines’, que abandona marit,
fills i arrels de qualsevol mena
per viure en llibertat, encara
que la llibertat sense hipocresia
la condemni a vagar infeliç per
sempre més. La Nora va escan-
dalitzar tant a la seva època
com ho ha fet molts cops el Dr.
Stockmann qüestionant en veu
alta el principi més sagrat de la
democràcia, quan afirma que la
majoria no té per què tenir sem-
pre la raó; de vegades, l’únic

que fa la majoria és cometre els
errors més grans. Per comodi-
tat. Per interès. Per la manipu-
lació a què està sotmesa. Per
ignorància. Potser Stockmann
està reclamant que el poder no
passi pel vot de la majoria ma-
nipulable, o està més aviat fent
una crida perquè la majoria no
es deixi manipular i jugui un
paper cada cop més actiu i in-
format en la presa de decisions?
Jo no dubto que aquesta última
és l’opció d’Ibsen.
I per la seva banda, els drama-

turgs Mayorga i Del Arco tam-
poc dubten que la millor mane-
ra de presentar el text consisteix
a oferir un espectacle en què
no hi càpiguen les ambigüitats,

els lligams amb l’actualitat po-
lítica es facin descaradament
evidents i fins i tot el decorat
inundat per les aigües corruptes
estigui ben carregat de simbo-
lisme. Recolzant-se en la inten-
sitat interpretativa del sempre
gran Arquillué (llàstima que el
nivell de les dones de la família
Stockmann no acabi de donar la
talla), Del Arco ofereix un espec-
tacle eficaç i vistós. Però també
presenta un bonmuntatge en
què sobren un grapat de can-
çons amb lletres d’Ibsen gairebé
incomprensibles (ai, la sonorit-
zació!), i manca el punt de subti-
lesa capaç de traspassar la bar-
rera del discurs massa evident.
Teatre Lliure Montjuïc.

UN ENEMIC DEL POBLE
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Intèrprets d’‘Un renemic del poble’, deMayorga i Del Arco.


