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Segon plat
Garrí desossat al forn
amb patates al morter
Vi negre Vilarnau Cabernet
Sauvignon 2012 (D.O. Penedès)

Postres
Espuma de crema catalana
amb maduixots
Cava Vilarnau Reserva 2010
Brut Nature

Aperitiu
Croquetes de carn d’olla
Bunyols d’espinacs
Mi cuit de foie amb
melmelada de figues
Broqueta de pollastre
amb salsa de cacauets
Cava Vilarnau
Reserva 2010
Brut Nature

Primer plat
Crema de carxofa amb
ravioli de formatge fresc
i oli de fruita de la passió
Vi blanc Vilarnau
Xarel·lo 2010
(D.O. Penedès)

Baix
Marc Pujol

Piano
Josep Buforn

Direcció i presentació
artística
Roger Alier

Més informació, reserves
i compra de tiquets a:

RESTAURANT 7 PORTES
www.7portes.com
www.facebook.com/7portes

93 319 30 33

sopars

Lírics
7Portesal

L’actuació es representarà després del sopar

El repertori i el currículum
dels músics es pot trobar
a www.7portes.com

Col·labora:

LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

Una línia situada entre la in-
certesa i la comèdia. En parau-
les de XicuMasó, el magnífic
espectacle que acaba de dirigir
vol ubicar-se precisament en
aquesta línia tan inconfusible-
ment pinteriana. Som, no cal
ni recordar-ho, davant d’un
Pinter de la primera època,
el Pinter potser més directa-
ment influenciat per aquell
teatre de l’absurd a lamanera
de Beckett que, en qualsevol
cas, va deixar petjada al llarg
de tota la seva obra. Posats a
buscar vincles amb Beckett,
cal recordar lamanera com les
arrels de ‘Terra de ningú’ ens
conduïen cap a ‘Fi de partida’.
Les de ‘L’encarregat’, per la se-
va banda, connectenmolt més
directament amb la nomenys
emblemàtica ‘Tot esperant
Godot’: sense anarmés lluny,
l’escena en què els tres perso-
natges de l’obra de Pinter es
treuen de lamà l’un a l’altre
una bossa com si fossin pa-
llassos a la pista d’un circ, ha
sigut sovint comparada amb
l’escena en què els protago-
nistes de ‘Godot’ fan quelcom
molt semblant amb un bar-
ret. I la manera com el sense
sostre de Pinter es compro-
met dia sí dia també a anar a
buscar els seus papers oficials
(els que li poden donar aquella
entitat com a ésser socialment
ben integrat que s’atribueix
a ell mateix) sembla el revers
d’aquella impossible cita amb
Godot a què acuden fidelment
i cada dia els protagonistes

de Beckett: Godot no arriba-
ràmai, de lamateixamanera
que el nostre sense sostre no
faràmai el pas de posar-se en
marxa a la recerca dels famo-
sos documents.
Però, mentre que Beckett

dibuixa sempre per als seus
personatges un espai irreal
que els distancia immediata-
ment de la quotidianitat tal
com nosaltres l’entenem, Pin-
ter fa gairebé tot el contra-
ri. Al teatre de Pinter, quan
hi entres, tot fa primer olor
de realisme, ja sigui l’elegant
mansió de ‘Terra de ningú’, la
vulgar llar familiar de ‘Tornar
a casa’ o l’habitació plena a
vessar de polsoses andròmines
de ‘L’encarregat’, per posar-ne
només uns quants exemples.
És un cop Pinter t’ha ficat dins
que t’adones que has caigut
en el parany. O, per tornar a la
definició de XicuMasó, quan
perceps que l’humor ha lliscat
cap a la incertesa sense ado-
nar-nos de quan s’ha traves-
sat la línia. Masó troba sempre
l’equilibri entre els dos costats
d’aquesta línia, i per aconse-
guir-ho utilitza unmagistral
trio d’actors en immillora-
ble forma:mentre que Albert
Pérez ofereix amb el seu va-
gabund lamillor interpretació
seva que recordo, Marc Ro-
dríguez i Carles Martínez for-
men una parella de germans
senzillament sensacional. No-
més una petita pega: Pinter és
massa genuïnament britànic
per situar la seva obra a Barce-
lona; el que es guanya en pro-
ximitat es perd així en essèn-
cia. Teatre Lliure.

L’ENCARREGAT
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Cap “club de la comèdia” ha-
via arribat tan lluny. I és que
una cosa és reunir a l’escena-
ri un grapat de còmicsmo-
nologuistes i una altra fitxar
perquè actuïn plegats en un
mateix espectacle cinc per-
sonatges que han fet història
ambmajúscules i han con-
tribuït a canviar el món: per
millorar-lo o per deixar-lo fet
una pena. Totes aquestes ce-
lebritats històriques que tan
vives se’ns presenten no so-
lament estan benmortes, si-
nó que amés amés vanmorir
en èpoques ben diferents. Per
anar-les a buscar, ha calgut
seguir fil per randa les indica-
cions d’un gran científic com
ara Berto Romero. Ai, no!
Perdoneu! Vull dir Stephen
Hawking. El que passa és que
aquests dos s’assemblen tant…
Gràcies a les teories de Berto
Hawking i a la física quàn-
tica que ens permet viatjar
pel temps com si res,Mino-
ria Absoluta ens pot presen-
tar un repartiment que inclou
Sigmund Freud, Adolf Hitler,
MariaMagdalena, Cleòpatra,
i Mahatma Gandhi.

RAMON OLIVER

MINORIA ABSOLUTA I STEPHEN HAWKING FAN UN BON FORAT

EN EL TEMPS PER ENTRAR A LA QUARTA DIMENSIÓ

Ja te l’explico jo,
la meva història

MAGICAL HISTORY CLUB

IDEA ORIGINAL: MINORIA ABSOLUTA I EL CANSANCIO. DEMARC CREHUET, RAFEL
BARCELÓ, JAUME BUIXÓ, PAU ESCRIBANO I TONI SOLER. DIR.: MARC CREHUET.
INT.: ALAIN HERNÁNDEZ, QUECO NOVELL, MIREIA PORTAS, BERTO ROMERO, BETSY
TÚRNEZ, LLUÍS VILLANUEVA. SENSE DATA DE COMIAT. LLOC: TEATRE COLISEUM.
METRO: PASSEIG DE GRÀCIA (L2, L3, L4). TEL.: 902 332 211. PREU: DE 22 A 29€.
HORARI: DC. I DJ., 20.30H; DV., 21H; DS., 18 I 21H; DG., 18H.

Les celebritats que veurem desfilar sobre l’escenari. DAVID RUANO

Comencem per les noies? No
cal ni dir queMaria continua
ben penjada del seu home,
que, com que amés amés de
ser home era tambéDéu, no
va poder formalitzar relaci-
ons amb ella. AMaria potser
li caldria escoltar els consells
de la faraona Cleòpatra, pio-
nera en això de l’emancipa-

ció femenina. O passar per la
consulta d’un Dr. Freud que,
per cert, va haver de fugir ca-
mes ajudeu-me d’Àustria per
culpa del ximple de l’Adolf.
Com ho portarà, això de com-
partir cabina amb ell? Sort
d’en Gandhi, capaç de posar
unamica de pau fins i tot als
escenaris més conflictius.


