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RECUPERACIÓ
Fa uns mesos, un important 
productor teatral va preguntar-li 
a aquest senador somiatruites si 
sabia d’alguna obra que pogués 
funcionar en un teatre important 
de la ciutat. I servidor no va tenir 
cap dubte a l’hora d’assenyalar 
No parlis amb estranys, d’Helena 
Tornero, penúltim T6 de la història. 
Va estar quinze dies al TNC i va fer 
overbooking. 

DESÍDIA
Des d’aleshores, em pregunto: 
¿com pot ser que una obra bona, 
ben feta i barata no segueixi 
el camí lògic, és a dir, tornar la 

temporada següent o saltar a un 
teatre ‘comercial’? La resposta et 
deixa estupefacte: desídia. 

MÉS CASOS
Això passa massa sovint. Josep 
Maria Pou, quan va fer la versió 
cinematogràfica de Barcelona, 
mapa d’ombres, de Lluïsa Cunillé, 
va admetre que li va sorprendre no 
veure l’obra saltar de la Beckett al 
Capitol, per exemple. I no parlem 
d’Els jugadors, de Pau Miró. Coses 
rares del teatre català que, per 
cert, no passen enlloc del món: 
quan una obra funciona, tothom 
la vol. No pot ser que públics i 
privats continuïn barallats.

Brutus

Els cas Tornero
Per Andreu Gomila

Teatre

Aixequen el teló

Carmela, Lilí, Amanda
Viatge musical per la vida de 
tres dones que van viure i morir 
en èpoques diferents. Els seus 
noms ens remeten a cançons i a 
la Guerra Civil, la Segona Guerra 
Mundial i les postguerres (amb 
la seva repressió). Una manera 
musical i alegre de portar la 
memòria a l’escenari.
Sala Atrium. Consell de Cent, 
435. www.atrium.cat. Tetuan 
(L2). De dc. a ds., 21 h. Dg., 19 h. 
19 €. Fins a l’11 de maig.

Carmen!
Un musical a partir de l’òpera de 
Georges Bizet. La història de 
‘Carmen!’ està ambientada a 
qualsevol discoteca de polígon 
industrial. Carmen, una noia 
d’esperit lliure i sense 
escrúpols, porta a tots els 
homes de cap. En els seus jocs 
de l’amor, sedueix a Don José, 

LES OBRES MÉS VENUDES 
A TIMEOUT.CAT

1 L’ORFE DEL CLAN DELS 
ZHAO

Oriol Broggi dirigeix, amb Julio 
Manrique i Pablo Derqui, aquest 
conte ancestral xinès que està 

arrasant al Romea.  
Teatre Romea. De dt. a dg.  

2 ADREÇA DESCONEGUDA
Eduard Fernández i Lluís Homar 
encarnen dos homes separats 
per culpa del nazisme. Obra de 

Katherine Kressmann Taylor.  
Teatre Goya Codorníu.  

De dimarts a diumenge

3 BABET, CUINA A TRES 
VEUS

Fa deu anys la Clara, l’Olívia, la 
Tina i en Xavier tenien un somni: 

obrir un restaurant. Versus 
Teatre. Divendres i diumenge
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