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La ratonera és una obra de 
misteri amb una endevinalla tan 
clàssica com el gènere: qui és 
l’assassí? Ens demanen que no 
ho desvelem i, òbviament, els 
farem cas perquè realment en 
aquesta molt discutible versió és 
l’únic que té una mica d’interès. 
Un text que ostenta el Guinness 
de permanència en cartell a 
Anglaterra (62 anys) i que avui 
per avui sembla haver envellit 
malament, sigui dit amb permís 
d’Agatha Christie.

Un dels elements claus de La 
ratonera és el fet que els hostes 
de la mansió Monkswell no 
poden abandonar la casa degut 
a la gran nevada que ha tallat les 
carreteres. Estan, doncs, 
tancats, i d’aquí que se sentin 
empresonats i espantats. Però 
en aquesta funció no hi ha 
atmosfera de misteri, per molt 
que ho intenti la banda sonora. 
Els personatges van i vénen 
segons les indicacions del 

director, Víctor Conde, com si la 
cosa no anés amb ells.

L’espai escènic, que vol 
representar una casa victoriana, 
està mal resolt. Què són els 
quadres suposadament 
expressionistes que pengen de 
la paret? Tampoc no ajuda el 
disseny de llums amb idees més 
de còmic que de teatre. Per això, 
al primer acte riem un xic 
estranyats en una funció que 
sembla una comèdia de gags. On 
queda el suspens? Desapareix. I 
el ritme? Exasperantment lent.

En sintonia amb el 
despropòsit, la direcció d’actors 
és fluixa. A molts els coneixem i 
sabem que ho poden fer millor. 
Només Isabel Rocatti convenç. 
Ferran Carvajal, el sergent 
Trotter, s’esforça a aixecar una 
composició, però li manca 
presència, domini de la situació. 
Molt divertit Xavier Bertran, però 
sembla d’una altra funció. Si hi 
van, entretinguin-se a endevinar 
qui és l’assassí. –Santi Fondevila

NOTA AL PEU No se’n faran 
25.000 funcions com a Londres.

La ratonera

Apolo Teatre. Fins al 30 de març

Un divendres a la nit, mentre 
esperes a algú, se’t presenta un 
estrany. L’obres, com la mare de 
Funny games, inconscient, 
simplement perquè fa cara de 
no haver trencat un plat. La 
Raquel (Anna Ycobalzeta) és qui 
espera. I el Fidel (Pep Cruz), qui 
arriba per sorpresa. En una obra 
de Marc Artigau que t’hipnotitza 
des del primer moment. Què vol 
ell? Què amaga ella? De 
seguida sabrem que el Fidel és 
el pare del Toni (Isaac Alcayde), 
un excompany de feina de la 
Raquel, amb qui tenia una 
relació, diguem-ne, especial. Ell 
el pressiona, li va revelant mica 
en mica per què ha anat a casa 
seva. Ella està a la defensiva. 
Se sent amenaçada. Però creu 
tenir un as a la màniga.

No direm que aquesta obra és 
perfecta, però està tot tan ben 
lligat, té tant ritme i tanta 

profunditat, que s’hi acosta. El 
monòleg final del Fidel –“què és 
la realitat”, li pregunta a la 
Raquel– és digne del Pinter de 
The Room o del Mamet 
d’American Buffalo. Tot té un 
aire insòlit, fins i tot poètic, que 
no podem fer altra cosa que 
rendir-nos davant d’un autor que 
pot fer coses encara més 
importants. –A. Gomila

NOTA AL PEU Van estar tres 
dies al TNC com a extra de Fum.

Un mosquit petit

Almeria Teatre. Fins al 23 de març

Dues estrelles i una és mèrit 
exclusiu d’uns músics i ballarins 
que estan molt per sobre del 
producte en què posen tota la 
seva energia. Estan molt per 
sobre del seu coreògraf, els 
seus tres directors –el treball 
del furero Hansel Cereza és tan 
personal com el de Balagueró a 
OT, la pel·lícula–, del concepte 
d’un espectacle que no aguanta 
ni la comparació amb un 
concurs de talents televisiu.

Quan La fuerza del destino i 
els seus cantants solistes es 
limiten a reproduir la modèstia 
popular d’un concert de festa 
major aquest derivat d’Hoy no 
me puedo levantar –el musical 
que també pica la simplicitat 
pop amb elefantiasis 

dramàtica–, el temps passa 
amb el pecat inconfés de saber-
se les cançons de Mecano. Però 
els pot la necessitat de 
presència, i aquí els guionistes 
només provoquen vergonya i fan 
malbé l’aroma a crispetes de 
blat de moro que inunda el 
Tívoli. –Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU Les segones 
parts mai no han estat bones. 

La fuerza del destino

Teatre Tívoli  
Fins al 2 de marçDE LA SETMANA

L’OBRA

LA MÉS VELLA

AL TEATRE
The mousetrap és l’obra  
que més temps ha estat 

ininterrompudament en cartell. A 
Londres hi és, encara, des del 18 de 

novembre de 1952.

AL CINEMA
Per contracte, no se’n pot fer  

cap versió cinematogràfica fins 
sis mesos després que surti de la 
cartellera. N’hi ha que s’han mort 

esperant...
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