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Abaixen el teló

Coaching
L’ambició és bona... si es basa 
en una base sòlida. ‘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 assessors.
Teatre Tantarantana. Flors, 22. 
www.tantarantana.com. Paral·lel 
(L2-L3) (L3). De dc. a ds., 21 h. 
Dg., a 19 h. 15-28 €. Fins al 2 de 
març. 

El principito
Què passaria si el Petit príncep 
de Saint-Exupéry no fos 
interpretat per un noi sinó per un 
actor amb edat de fer de Rei 
Lear, que es prepara per al seu 
últim viatge? Aquesta producció 
de la companyia Teatro de La 
Abadía neix a partir de 
l’espectacle ‘Der kleine Prinz’, 
estrenat el 2000 pel Theater an 
der Ruhr (a Mülheim, Alemanya), 
amb l’aquí director Roberto 
Ciulli fent de Petit príncep... Al 
Lliure, és José Luis Gómez.
Teatre Lliure: Gràcia. Montseny, 
47. www.teatrelliure.com. 
Fontana (L3). De dc. a dv., 20.30 
h. Ds., 17.30 i 21 h. Dg., 18 h. 
22-29 €. Fins al 2 de març. 

Equilibristes
Aquest és el primer espectacle 
per adults dels igualadins Farrés 
brothers. Un petit accident, una 
relliscada en un pas de 
vianants, provoca un gir de 180 
graus en la vida d’un home gris. 
Ara, fora del pou, explica 
aquesta aventura amb regust de 
futur, acompanyat pels seus 
amics músics dels Amics de 
Lulú.
Almeria Teatre. Sant Lluís, 64. 
www.almeriateatre.com. Joanic 
(L4). Dv. i ds., 22 h. 15 €. Fins a 
l’1 de març. 

Estúpids
Ferran Rañé va llegir ‘Les lleis 
fonamentals de l’estupidesa 
humana’, un petit assaig del 

professor italià Carlo Maria 
Cipolla farcit d’enginy i d’humor. 
‘Estúpids’ s’inspira en aquest 
assaig però amb una forma molt 
teatral que no per ser coneguda 
deixa de funcionar gairebé 
sempre.
La Seca. Flassaders, 40.  
www.laseca.cat. Jaume I (L4). De 
dc. a ds., 20.30 h. Dg., 18.30 h. 
12-15 €. Fins al 2 de març. 

Killer
‘Killer’ explica la història de Pau 
Moira, un enterramorts que 
guarda un terrible secret... 
Coneixem Pau Moira quan seu 
al banc dels acusats. Tothom 
l’assenyala com l’assassí en 
sèrie més letal que ha existit 
mai, i n’hi ha que demanen fins i 
tot la pena de mort. Però és Pau 
Moira realment un personatge 
tan terrible? Un monòleg 
musical original amb text d’un 
dels dramaturgs catalans més 
reconeguts, Guillem Clua, i 
estrenats fora del nostre país.
Almeria Teatre. Sant Lluís, 64. 
www.almeriateatre.com. Joanic 
(L4).  De dc. a ds., 20 h. Dg., 17 h. 
18-20 €. Fins al 2 de març. 

Yerma
La versió de Miguel Narros de 
‘Yerma’ aconsegueix un 
impossible: dubtar de la 
intocable vàlua dramàtica de 
Federico García Lorca. Nu, 
sense els vestits protectors 
d’una bona direcció d’escena i 
de millors interpretacions, el 
text emana un preocupant olor 
de naftalina. Potser sempre hi 
va ser i no vam voler percebre 

Pren  
nota!
“Un interessant i 
punyent retrat del 
món en una ficció 
comediogràfica que 
té molts contactes 
amb la realitat”
Santi Fondevila sobre ‘George 
Kaplan’. Sala Beckett. Fins al 
7 de març.   

Time Out per a Codorníu

Tres pallassos sense feina 
deambulen arrossegant les 
seves andròmines. Evoquen el 
món perdut de la carpa de circ 
fins que paren per descansar. 
Leandre Ribera, Enric Casso i 
Jordi Magdaleno han creat tres 
pallassos d’una profunda 
humanitat, que juguen amb 
aigua i foc. Cal mirar-los a la cara. 
Observar la seva entranyable 
gestualitat. Són pallassos 
silents, humils, tendres que ens 
obren el somriure per a què els 
acompanyem. Fan els números 
de tota la vida, amb petites 
variacions, perquè són uns 
clàssics. Potser s’agrairia una 
revisió més atrevida, però el 
conjunt desprèn poesia i mostra 

el talent dels intèrprets, darrere 
dels quals hi ha, esclar, tres 
persones com nosaltres. Això 
ens volen dir en l’última escena, 
lògica en l’espectacle però 
innecessària. Ja ho sabem. Que 
no es trenqui la màgia.  
–S. Fondevila

NOTA AL PEU Aquest xou ens 
recorda una mica a Limbus.

Démodés

La Seca. Fins al 15 de març

ENS VIGILEN
No els revelaré cap secret si els 
dic que d’un temps ençà, el govern 
espanyol ens vigila de prop. I 
que, de cop, s’han adonat que la 
presència de l’estat a la nostra 
província rebel és gairebé pírrica. 
Abans, com que la cultura els 
importa un rave, no li donaven cap 
importància, però ara, que la truita 
s’ha girat i flairen el cop de porta, 
es veu que s’han posat les piles.

DOLENTS I NOUS
Teatre públics i privats han vist com 
la crisi els treia, grosso modo, entre 
un 25 i un 100% de l’aportació de 
l’estat als seus pressupostos. Parlo 
dels que en tenen –o tenien–, com 
el Lliure, el Mercat, el Romea o la 
Beckett. Aquests són a la llista dels 
malvats, dels que no recuperaran 
res. Perquè l’estat, el que vol, és 
empènyer coses de nova aparença, 
a petita escala, per fer veure que 

també hi són. Diuen que l’INAEM 
té ganes de gastar-les a Catalunya 
i que si hi vas demanant-los 
10.000 euros, te’n donen 20.000.

EN DIUEN PLATEA
D’aquí que hagin llançat un 
programa, PLATEA, que pretén 
que els ajuntaments de tot l’estat 
programin espectacles d’altres 
comunitats autònomes. Tenen 6 
milionets d’euros, amb els quals 
busquen donar de menjar a més 
de 400 companyies, una quarta 
part de les quals són catalanes. 
Resulta curiós de veure que només 
dotze ajuntaments del país hagin 
estat inclosos en el PLATEA –un 
terç dels d’Andalusia, la meitat 
que a Madrid...–. Vaja, que si amb 
això pensen que ‘espanyolitzaran’ 
els espectadors catalans, ho tenen 
clar. Ja ho saben: aquí ens agrada 
la pasta. I ara no ens faran creure 
que la cultura els interessa.

Truquen de Madrid

Brutus
Per Andreu Gomilla


