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El petit príncep és un dels contes 
més coneguts d’Antoine de 
Saint-Exupéry pel bo i pel dolent. 
El bo és que ha venut milions 
d’exemplars i el dolent, que ha 
amagat la resta de la seva obra. 
Un relat curt construït amb 
metàfores en principi adreçat al 
públic infantil però darrere del 
qual hi ha reflexions filosòfiques 
sobre la vida de l’home i les 
seves relacions amb els altres. 
El petit príncep té molt de màgic. 
Una màgia que està en el llibre i 
sense ella la narració és fins i tot 
confusa i perd l’alè poètic. 

Roberto Ciulli va fer una versió 
en la qual substituïa al nen de 
cabells rossos per una home 
gran en el seu últim viatge. I vet 
aquí que els ensenyaments del 
peti príncep es converteixen en 
frustracions de l’home que 
deambula en un no-espai, a la 
manera del teatre de l’absurd. El 
petit príncep de José Luis Gómez 

remet de manera clara als 
pallassos de Samuel Beckett 
tant pel que fa a la presència 
escènica com a la manera de dir. 

Gómez, esclar, broda el seu 
personatge. El domini del cos, la 
profunditat de la mirada i els 
canvis de registre emotiu 
queden clars i els jocs de clown  
inventats pel director tenyeixen 
d’humor la posada en escena. 
Però no passa el mateix amb la 
seva companya d’escenari. 
Imma Nieto, que assumeix el 
repte d’interpretar la resta dels 
personatges, des de l’aviador, 
alter ego de l’autor, a la guineu, 
no es mou de lloc. Com els 
pantalons de ratlles vermelles i 
blanques que porta, la seva 
interpretació és monòtona. 

El conjunt esdevé una sèrie 
d’imatges i jocs teatrals bells  
però epidèrmics, banals, sense 
màgia. A la fi, l’espectacle 
navega sense rumb i fins i tot 
l’hora i deu minuts que dura es 
fa llarga. –Santi Fondevila

NOTA AL PEU Gómez fa de 
personatge beckettià 

El principito

Teatre Lliure: Gràcia. 
Fins al 2 de març

La Diane fa 40 anys 
i s’ha reunit amb 
la Gina i l’Amy, 
per celebrar-ho 
lluny de tot. Hi 
ha una tempesta 
que les manté 
aïllades i un 
assassí en sèrie que 
volta per la zona. Fins 
aquí l’argument d’una 
obra de Laura Freijo que 
no té res més a dir. 
D’entrada, un es pregunta: 
com s’ho han fet, les tres 
dones, per arribar al refugi si 
quan travessen la porta ja diuen 
que no poden sortir? Després, 
els personatges parlen i parlen, 
de la vida, de l’amor, del 
moviment queer, dels homes de 
Wisława Szymborska... Però no 
diuen res. Gemma Deusedas, 
Cristina Gámiz Caurin i Àngels 
Sánchez repeteixen frases 

sense convicció, fins que l’obra, 
cap al final, sembla que emprèn 
el vol. Però quan l’autora no sap 
com acabar, la funció torna a 
caure fins al subterrani teatral. 
Sovint, la compassió sobra i si 
un personatge ha de morir, se’l 

mata i prou. –A. Gomila

NOTA AL PEU Les 
muntanyes, no 

serien les 
Rocalloses? 

Refugi a les Rocoses
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Versus Teatre. Fins al 30 de març

L’ambició és bona... si es basa 
en una base sòlida base. 
‘Coaching’ d’Àngel Amazares 
(autor, director i actor d’aquesta 
comèdia política) és molt 
ambiciosa en la seva estructura 
no lineal –jugant també amb 
l’oníric i el real–, en la seva 
intriga, en les arestes dels 
personatges, en la seva crítica a 
una acció política sotmesa al 
màrqueting i els gurus-
assessors. Sobre el paper és 
una obra plena d’atractius. A 
l’escenari ja no tant.

El principal problema 
d’aquest muntatge és el poc 
que traspassen les 
interpretacions la caixa 
escènica. La baixa intensitat 
que se sol veure en les 

companyies d’aficionats. 
L’excepció és Roser Batalla, 
l’única que sembla exigir una 
energia professional. Sense to 
ni ritme, ni seguretat en el 
repartiment, el text queda al 
descobert per descobrir els 
seus errors, entre ells una 
crítica menys incisiva que el que 
ven. –Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU Només Roser 
Batalla està bé. 

Coaching
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JOSÉ LUIS GÓMEZ 
La bona composició de José 

Luis Gómez en el paper de petit 
príncep no és suficient per aixecar 
l’espectacle, mancat de l’alè poètic 

suficient.

ROBERTO CIULLI 
El relat original d’Antoine de Saint-
Exupèry desprèn una màgia que el 
director, l’italià Roberto Ciulli, no 

ha sabut trobar en cap moment de 
l’espectacle.
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