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¿Una crítica als xarlatans 
contemporanis (coaches) i els 
seus espectacles 
motivacionals? Potser. ¿Una 
deconstrucció del mite 
Guardiola? Possible. Pep Talk, 
un text d’Alberto Ramos dirigit 
per Iban Beltrán i protagonitzat 
per Pep Garcia-Pascual, és tot 
això i una mica més que es 
revela al final. Un desenllaç amb 
punts en comú amb El protegit 
de Night Shyamalan i un mateix 
llibre de capçalera: Morfologia 
del conte de Vladimir Propp.

Si en el film el vilà busca 
l’heroi, en el monòleg és l’heroi 
qui crea un vilà a la seva mida 
perquè el seu relat de superació 
sigui possible. Una confessió a 

porta tancada: Pep va crear Jose 
Mourinho. Una presentació 
titulada Com convertir la teva 
empresa en un heroi amb 
l’estètica calcada a les 
conferències reals sobre 
lideratge i treball en equip que 
Guardiola va celebrar durant el 
seu any sabàtic. –J.C. Olivares

NOTA AL PEU Aquesta obra es 
va estrenar a Irlanda. 

Pep Talk

La Seca. Fins a l’11 de maig

DOS CASOS
La pregunta que hi ha aquí dalt 
fa dies que volta el cap torturat 
d’aquest senador sense un sou, 
des que vaig parlar amb Guillem 
Clua de Gust de cendra. I sobretot 
ara que Clua acaba de fer lectures 
de Marburg, Smiley i La terra 
promesa a Nova York. O després 
de veure el tour mundial d’El 
principi d’Arquimedes, de Josep 
Maria Miró. Hi ha molts més 
exemples d’èxit internacional del 
nostre teatre, amb Esteve Soler 
al capdavant, que no hi ha mes 
en què no assisteixi a una nova 
producció dels Contra.

MENYSPREU
Els teatres d’aquí, ja ho saben, 
viuen d’esquena a aquesta realitat. 
Vaja, que els importa un rave, 
directament. I, com pontificava 
–ehem– fa unes setmanes, només 
els privats semblen interessar-se 

en la cosa local perquè els autors 
catalans tenen públic. Comparin, 
si volen, les programacions dels 
teatres i facin percentatges. 
Al·lucinaran. Amb prou feines els 
teatres públics estrenen cada 
temporada un parell d’obres 
contemporànies escrites per autors 
d’aquí. Encara menystenen aquests 
dramaturgs, els tracten amb 
condescendència, pobrets...

COMPARACIONS
L’Odéon, el Piccolo, la Schaubühne 
o el National Theatre estrenen un 
fotimer d’autors contemporanis i 
revisen obra antiga. I, perdonin, 
però els autors francesos o italians, 
avui dia, no són millors que els 
nostres. Aquí et toca cada cinc 
o sis anys, si tens sort, i sovint 
els autors han d’escriure obres 
d’encàrrec... Nosaltres solets ens 
carregarem la millor generació de 
dramaturgs de la història.

Hi ha massa autors?

Brutus
Per Andreu Gomilla

Estan d’estrena

Al galop
Una obra de teatre basada en la 
vida de Diana Vreeland, editora 
de les publicacions ‘Bazar’ i 
‘Vogue’. El text és el retrat de 
Vreeland en un punt d’inflexió de 
la seva vida, quan retorna a 
Nova York després de quatre 
mesos de viatge per Europa. 
Obra de Mark Hampton i Mary 
Louise Wilson, amb Carme Elias 
en el paper de Vreeland.
Teatre Akadèmia.  Buenos Aires, 
47-49. www.teatreakademia.cat.  
Hospital Clínic (L5). De dc. a ds., 
20.30 h. Dg., 18.30 h (18 maig 
no hi ha funció). 18-22 €. Del 7 
de maig al 25 de maig. 

Magnetismes
Dos veïns al terrat d’un edifici. 
Una trucada inoportuna. El 
retrobament inesperat entre 
dos vells amics. Tres situacions 
que podrien passar ara i aquí. 
Històries creuades que 
s’atrauen o es repel·leixen per 
una força inevitable. D’Elisenda 
Guiu. Amb Cristina Solà, Ignasi 
Campmany, Ignasi Guasch, Ruth 
Llopis, Sergio Alfonso i Isidre 
Montserrat.
Teatre Gaudí Barcelona. Sant 
Antoni Maria Claret, 120.  
www.teatregaudibarcelona.com. 
Sagrada Família (L2-L5). De dj. a 
ds., 20.30 h. Dg., 18 h. 20 €. Fins 
al 8 de juny.

Voca People
Vuit extraterrestres 
vinguts del planeta 
Voca aterren a 
Barcelona. Són els 
Voca People, que ens 
porten un espectacle 
teatral d’èxit 
internacional que combina el 
‘beat box’, el cant a capella i uns 
increïbles sons vocals que 
imiten tot tipus d’instruments i 
sorolls. Els Voca People són vuit 
cantants-actors i no utilitzen cap 
mena d’efecte sonor, són una 
autèntica orquestra humana: 
100% veus sense instruments, 
que fent ús només del seu art, 
les seves veus i molt d’humor, 
fan un repàs per la història 
musical: de la música clàssica 
al jazz i el rock and roll passant 

per les bandes sonores de 
Hollywood.
Teatre Victòria. Paral·lel, 67. 
www.teatrevictoria.com. Paral·lel 
(L2-L3). De dc. a dv., 20.30 h. Ds., 
18.30 i 21.30 h. Dg., 18.30 h. 
20-38 €. Del 7 de maig al 25 de 
maig. 

Abaixen el teló

La pols
Escrita i dirigida per Llàtzer 
Garcia, amb música de The New 
Raemon i protagonitzada pels 
membres de la companyia 
Arcàdia Marta Aran, Guillem 
Motos i Laura López, ‘La pols’, 
és la segona part d’una espècie 
de trilogia temàtica al voltant de 
les petites societats que 
esdevenen les famílies. El pare 
s’ha mort. Això és el que ha 
sentit el Jacob quan ha 
despenjat el telèfon. Dos 
minuts més tard ha oblidat del 
tot aquesta notícia. Se n’ha 
oblidat tan completament que ni 
tant sols ho ha comunicat a la 
seva germana Ruth, amb qui 
conviu en un pis modest.
Sala Flyhard. Alpens, 3.  
www.salaflyhard.com. Plaça de 
Sants (L1). Dj., dv. i dl., 21 h. Ds., 
18 h i 21 h. Dg., 19 h. De 5 a 15 €. 
Fins al 5 de maig.  

Adreça desconeguda
1932. L’alemany Martin 
Schulse i el jueu nord-americà 

Max Eisenstein 
comparteixen una gran 

amistat i són socis 
d’una galeria d’art a 
San Francisco 
(Califòrnia). El Martin 
ha decidit tornar al 

seu país amb els seus, 
mentre que el Max es 

queda a San Francisco per dur el 
negoci comú. Han promès 
d’escriure’s i ho fan des del 
moment de la seva separació 
perquè s’estimen com 
germans. Una obra de Katherine 
Kressmann Taylor, amb Lluís 
Homar en el paper de Martin i 
Eduard Fernández, en el de Max. 
Teatre Goya Codorníu. Joaquín 
Costa, 68. www.teatregoya.cat. 
Universitat (L1-L2). De dc. a dv., 
20.30. Ds., 18 i 20.30 h. Dg., 18 
h. Fins al 4 de maig.
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