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El monòleg de Kafka sobre el 
simi/home és una gran 
temptació i un desafiament per 
als actors. Ivan Benet és l’últim 
d’ells i a fe que la seva versió 
escènica és força diferent 
d’altres que hem vist ja que 
il·lustra la peripècia vital del simi 
revivint els seus records i fins i to 
mostrant-nos un tast del xou de 
varietats que protagonitza cada 
nit, cançó inclosa. Una 
esplèndida escenografia de Jordi 
Queralt i una minuciosa 
il·luminació de Jaume Ventura 
subratllant el estats anímics del 
simi/home permeten a l’actor 
una mobilitat i gestualitat àmplia 
i contundent, més efectista que 

l’obligat minimalisme i sobrietat 
d’una conferència. Per altra 
banda, el simi/home de Benet 
mostra un obert ressentiment 
que no havíem observat en altres 
ocasions. La bona interpretació i 
la magnífica factura de la funció 
no treuen, però, que el misteri de 
tot plegat quedi un xic amagat. 
–S. Fondevila

NOTA AL PEU La música és de 
Sílvia Pérez Cruz. 

Tot i els crits innecessaris 
d’alguns actors, l’excessiu 
embolcall videogràfic i alguna 
història massa inversemblant, 
l’obra d’Elisenda Guiu té alguna 
cosa de sincera, d’atraient, que 
fa que no caigui pel pedregar. 
Sobretot perquè va de menys a 
més, de la topada entre un jove 
paralític i una dona madura al 
terrat d’un edifici a la trobada 
entre un guionista a l’atur i un 
oficinista de banc al carrer hi ha 
una distància gairebé 
insalvable. 

Enmig, amb la conversa 
telefònica entre una operadora i 
un home que vol separar-se de 
la dona, la cosa cau una mica 
més. Però Joan i Lluís (Isidre 

Montserrat i Sergio Alfonso) 
salven una mica els mobles 
d’una obra sobre gent solitària 
que troba recer en els contraris. 
De vegades, la direcció (Pepa 
Fluvià) vol dir més coses que 
l’autor i de vegades no entèn 
que l’espectador no vol saber 
tant. –A. Gomila

NOTA AL PEU Atenció a la 
interpretació de Ruth Llopis.

Informe per a una acadèmia Magnetismes

Teatre Lliure: Montjuïc  
Fins al 25 de maig

Teatre Gaudí. Fins al 8 de juny

ANEM EN CAVALL
O aquest senador tocat del 
bolet ha fumat massa herba 
últimament o la cartellera de teatre 
barcelonina és més a prop de la 
que podria tenir París el 1750 que 
la d’una ciutat cosmopolita del 
2014. És el que està de moda: 
obres que parlen de coses no ja 
caducades, sinó obsoletes, tan 
allunyades del món d’avui com un 
paio anant a cavall de Barcelona 
a Reus. Ben executades, cert, 
tot i que d’una manera que ja 
coneixem.

ARREGLEM CASORIS
Pot estar bé fer Marivaux, Goldoni, 
Lope i el que vulguin, però, sisplau, 
no ens els posin tots junts. I si 
ho fan, col·loquin almenys un 
Shakespeare, que no passa de 
moda i tampoc no cobra drets 
d’autor. Perquè ja em diran si el 
que parlen Els feréstecs o El joc de 

l’amor i de l’atzar, fins i tot Doña 
Rosita, és vàlid en aquest país 
amb un milió d’aturats, rècords 
de desnonaments, crisi política, 
hordes de turistes, corrupció 
rampant... ¿El teatre no era un 
art que interpel·lava l’espectador 
contemporani?

EIXAMPLEM EL MUSEU
Ja sé que als directors que 
remenen les cireres no els agrada 
el teatre contemporani, ni els 
autors locals –una obra com La 
pols, per exemple, mereixeria un 
espai més gran–. Què hi farem. 
Però busquin a França, Itàlia, 
Alemanya, els EUA, Anglaterra, i 
segur que troben coses d’ara. Al 
final, acabaran matant el públic 
del futur, perquè ja em diran què hi 
pot veure un xaval de 25 anys en 
una obra del segle XVIII. Amb sort, 
res més que una cosa bonica digna 
d’un museu de l’Antic Egipte. 

Amics del segle XVIII

Brutus
Per Andreu Gomilla


