
Te
at

re

Teatre

La Companyia Arcàdia va 
debutar fa dos anys a la Sala 
Flyhard amb La terra oblidada, 
un text de Llàtzer Garcia, un dels 
seus fundadors. Un sec drama 
rural que apuntava molts dels 
conflictes familiars que ara es 
desenvolupen a La pols en un 
entorn urbà de classe mitjana 
en situació precària. 

Conduït pel fantasma literari 
de John Steinbeck –un referent 
fix–, Garcia sacseja i potser 
transforma la vida de tres 
personatges entre la crida que 
anuncia la mort del pare dels dos 
germans (Jacob i Ruth) i el seu 
enterrament. Un tràngol de la 
vida compartit per la companya 
del tercer germà (Alba). Ell és 
una figura invisible, com la mare i 
un rotllet de Ruth.

Els tres són orfes emocionals 
de pares, germans, amants i 
parelles. Busquen l’amor, és a 
dir, el contacte físic, la 
companyia, la tendresa, la 

confiança, la intimitat, la 
sinceritat, la comprensió, les 
rialles; tot allò que només 
accepta compartir algú que 
t’estima. Una mancança que 
cadascun substitueix i resol a la 
seva manera.

Una comèdia dramàtica que 
recorda als profunds anàlisis 
emocionals que realitza Claudio 
Tolcachir en les seves obres. Un 
aire argentí pel fi filferro dels 
sentiments ferits i per la intensa 
presència dels tres intèrprets 
(Guillem Motos, Laura López i 
Marta Aran). Impressiona com 
es fan notar quan només 
escolten, quan tot just hi són, 
amb tots els seus sentits lliurats 
al company que en aquest 
moment acapara el text. Mamet 
–en la seva faceta de teòric de la 
interpretació– estaria molt 
content amb la veritat 
aconseguida per la direcció de 
Garcia i les actuacions del trio 
protagonista. –Juan Carlos 
Olivares

NOTA AL PEU Després de l’obra, 
llegiu A l’est de l’Edén.

La pols

Sala Flyhard. Fins al 5 de maig

La imaginació és imprescindible 
en el teatre i em sembla que 
Alberto Ramos, autor d’Infecte, 
en té força, així com un simpàtic 
sentit de l’humor. L’obra que es 
presenta al Versus és una 
juvenil comèdia futurista amb  
possessió vírica informàtica 
inclosa i amb alguns 
personatges, la venedora de la 
enciclopèdia Wikipedia impresa, 
prou interessants. Però una 
bona idea no garanteix un  bon 
text i el d’Infecte té problemes 
de manca de progressió i de 

reiteració en el joc textual a més 
d’un problema formal al tractar-
se de microescenes lligades 
amb foscos. Massa. 

Ramos no amaga les 
influències de la televisió i el 
cinema en un text que caldria 
revisar perquè queda lluny del 
que pensem que pretenia l’autor. 
Iban Beltran, el director, no se’n 
surt en la direcció d’una obra 
complicada per a una companyia 
jove i sembla que ha renunciat a 
agafar les necessàries tisores. 
–Santi Fondevila

NOTA AL PEU Alberto Ramos ja 
ha estrenat dues obres aquesta 
temporada.

Infecte

Versus Teatre. Fins al 4 de maig

Johann Le Guillerm renilla, com 
un cavall. Sembla un animal. 
Però els animals no fan el que fa 
aquest home, amb les seves 
mans i el seu enginy. Pensàvem 
que anàvem a veure un xou 
cerebral, de circ contemporani 
filosòfic, i fins i tot hem rigut. Les 
sabatotes que portava ja eren un 
indici. I, simplement, hem quedat 
estabornits a la cadira, 
meravellats pels fanalets que 
han sorgit de cop i han envoltat la 
pista, per la precisió amb què 
maneja les fustes, pels jocs de 
mans amb un mocador, pel fibló 
que ens ha fet enlairar...

A Secret tot és equilibri, 
l’equilibri dels materials amb 
què juga Le Guillerm, l’equilibri 
de l’artista amb el seu mitjà, 

l’equilibri entre el més difícil 
encara i els petits detalls del 
seu art que el francès sap 
ampliar fins a dimensions 
colossals. Le Guillerm és un 
alquimista, que ens permet 
tornar a ser nens durant una 
hora i mitja. Quan ha acabat el 
xou, hem despertat. –A. Gomila

NOTA AL PEU Secret fa onze 
anys que volta per tot el món.

Secret

Mercat de les Flors  
Fins al 21 d’abrilDE LA SETMANA

L’OBRA

L’ENTORN

LA MÚSICA
Ramón Rodríguez (The New  

Raemon), amic del dramaturg Llàtzer 
Garcia, ha composat la música 

de l’espectacle, clau per construir 
l’atmosfera.

LA LLETRA
Les referències a l’escriptor nord-

americà John Steinbeck són explícites 
a la peça. A l’Alba, per exemple, li 

encanta, i en Jacob li regalarà l’obra 
completa.
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