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ÀGATA CASANOVAS

Una brillant 
comèdia negra  

en un restaurant 
xinès

‘El drac d’or’  
TEATRE AKADÈMIA 
16 de febrer 
 

SANTI FONDEVILA 

Llàstima que s’acabi! Però 
tranquils, també tornarà 
la temporada vinent, se-
gons em diu Mercè Mana-
guerra. El drac d’or és una 

obra del dramaturg alemany Roland 
Schimmelpfennig que explica la 
història d’un edifici, dels que hi vi-
uen, i que té com a epicentre el res-
taurant xinès, tailandès i vietnami-
ta dels baixos. Schimmelpfennig fa 
un retrat demolidor de la societat 
alemanya, extrapolable a qualsevol 
del ric Occident, i de com tracta els 
immigrants asiàtics. Ho fa amb una 
forma dramàtica gens convencio-
nal, sorprenent i molt eficaç. L’obra 
és un drama, una comèdia negra que 
l’autor salpebra de petites bromes 
que, en la brillant posada en escena 
de Moisès Maicas, creixen i creixen, 
i llimen el dramàtic fons de la peça. 
Al final, ni els alemanys, com el 
Hans, un borratxo propietari del su-
permercat del costat del restaurant, 
ni les hostesses rosses ni els joves 
amants volen ser qui són mentre els 
asiàtics treballen desesperadament 
en una cuina molt, molt petita. ¿Hi 
ha algú que estigui bé? 

El drac d’or està escrita com una 
partitura escènica de moviments, 
de girs, que exigeix la compenetra-
ció que Maicas ha aconseguit de 
l’equip d’actors i actrius per seguir 
el diabòlic ritme de la representa-
ció. La història s’explica, es repre-
senta i els intèrprets entren i surten 
dels personatges en un tres i no res  
i amb una precisió encomiable. 
Tots ells (Mingo Ràfols, Clara del 
Ruste, Òscar Molina, Bàrbara Roig 
i Oriol Casals), perfectes. Res de re-
alisme, perquè la força del text és la 
deformació, en la caricatura d’ho-
mes i dones que, a més, són inter-
pretats per l’altre sexe. Un gran joc 
teatral i una obra directa, dolça-
ment cruel fins que el queixal cor-
cat del noi cau al riu. Sí, és el final. 
Per a la resta, hauran d’esperar fins 
a la tardor.e
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Les sales petites marquen 
el camí. Les estructures 
més àgils i amb menys 
pressupost estan mos-
trant quin és –i serà, qui 

sap fins quan– el nou paradigma de 
la programació teatral. L’observació 
de la realitat n’indica el funciona-
ment habitual, amb dignes excepci-
ons: companyia independent origi-
na un projecte; cadascun dels inte-
grants s’hi compromet en cos i àni-
ma –fins aquí encara no hem parlat 
de sou–; aconsegueixen trobar forat 
en un teatre petit, perquè les sales 
poden produir poc i programen a 
menys mesos vista; els col·loquen 
en cartell una temporada curta; la 
companyia s’ocupa de fer soroll me-
diàtic; el més probable és que vagi a 
taquilla. Però arribem al final: resul-
ta que aquests espectacles s’estan 
convertint en petits fenòmens bo-
ca-orella i aconsegueixen tenir una 
segona vida saltant de sala en sala. 

Musicals acusats de triomfar 
Pau Moira està acusat de l’assassi-
nat de 157 persones. I és enterra-
morts. El Killer inquietant que in-
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Les set vides de les perles teatrals
terpreta Xavier Mestres torna a seu-
re al banc dels acusats, ara a l’Alme-
ria Teatre, després d’haver fet el salt 
per tres escenaris el 2011. Guillem 
Clua va escriure aquest monòleg 
amb música de Mestres i tres músics 
a escena, del qual Ventura Pons ha 
comprat els drets. L’altre retorn 
musical ve de Broadway, T’estimo, 
ets perfecte, ja et canviaré, un títol 
veterà que va fer una breu estada al 
Poliorama, va recollir un parell de 
premis Butaca i ara Muntsa Rius, 
Mercè Martínez, Ivan Labanda i 
Jordi Llordella tornen a explicar el 
món de la parella des del Goya. Amb 
un to radicalment diferent, sense 
música, però també traient punta a 
les relacions, es podrà veure al Te-
atre Gaudí la tercera reposició de Tu 
digues que m’estimes i, en gira, l’efi-
caç Red Pontiac de Pere Riera. 

Clàssics i reconstruccions 
Vània ha consolidat la trajectòria de 
Les Antonietes. La versió d’Oriol 
Tarrasón de l’obra de Txékhov és 
una excel·lent actualització i un re-
concentrat d’un clàssic, celebrat per 
la crítica i el públic. Ja va aconseguir 
omplir l’Espai Lliure i ara fan el re-
picó al Círcol Maldà. L’Onada tam-
bé té un component històric, però 
l’aposta del director Marc Montser-
rat i el dramaturg Ignacio G. May 
passa per no modificar ni una coma 

dels fets reals ocorreguts en un ins-
titut de Califòrnia als anys 60. L’ex-
periment feixista torna al març al 
teatre que el va produir, el Lliure.       

El tercer vèrtex del triangle 
La por. La por de tenir un fill i de 
créixer, a Pulmons. La por de dir la 
veritat i canviar les coses, a Solfata-
ra. Les dues produccions van trobar 
llit a la Sala Beckett i van fer un bon 
coixí de públic. Pulmons, amb Car-
lota Olcina i Pau Roca, va exhaurir 
entrades al gener i hi tornarà aquest 
mateix maig. Solfatara, que perso-
nifica la por en un tragicòmic trian-
gle amorós, arribarà al març, un any 
després de l’estrena catalana, al 
Círcol Maldà.  

Entomar la dura realitat 
Llibert va ser un cop de puny sense 
anestèsia a la boca de l’estómac. Re-
comanacions entusiastes amb llà-
grimes als ulls. L’obra, escrita per 
Gemma Brió i dirigida per Norbert 
Martínez, explica una història per-
sonal: la d’uns pares amb un fill que 
només viu quinze dies. Tres setma-
nes a l’Almeria, i tornarà a l’abril a 
la Biblioteca de Catalunya. Una altra 
mirada a la realitat, crítica, enigmà-
tica i reveladora és la que George Ka-
plan torna a oferir a la Beckett. Una 
de les joies del festival Grec que cri-
da a no deixar-nos manipular.e
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01. Llibert torna a la Biblioteca de 

Catalunya. FELIPE MENA 02. Solfatara es va 
poder veure a la Beckett i, com Vània (03), 
l’ha acollit el Círcol Maldà. JULIO CASTRO / TARRASÓN
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