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Els dies feliços de Sergi Belbel, 
Emma Vilarasau i Òscar Molina 
és la confirmació que des de 
Catalunya s’ha fet molt per 
restituir a l’obra de Beckett la 
seva veritable identitat: la 
rehabilitació de la figura del 
clown. Beckett va empènyer 
l’August com a últim 
representant d’una humanitat 
estupefacta, assetjada per un 
món postapocalíptic. August 
obstinat en el seu error, incapaç 
d’escapar del cercle viciós de 
l’estultícia. El clown al Lliure es 
resumeix en la perruca rogenca 
de Winnie i en la màscara d’una 
normalitat exagerada fins a la 
irritació. Fins que es petrifica 
entendridor en l’oval il·luminat 
d’un rostre que només conserva 
la ganyota cruel de l’estupor.

Un altre encert d’aquest 
muntatge és la relació que 
estableix amb la literatura 
distòpica que, com reconeix el 
programa de mà, és una opció 

dramàtica inusual. L’impactant 
paisatge marcià de Max Glaenzel 
–digne d’un mockumentary– i 
l’atmosfèrica il·luminació de 
Kiko Planas, serveixen de 
perfecte marc per a un futur 
desolador. Un paisatge que 
podria inspirar una trilogia “del 
dia després” amb els 
personatges de Els dies feliços, 
Fi de partida i Tot esperant Godot 
com a supervivents d’un 
holocaust ètic. Una visió que no 
està molt lluny de The Road de 
John Hillcoat. Encara que 
Beckett gasti molt més humor 
–irònicament condescendent 
amb la comoditat burgesa– que 
Cormac McCarthy.

Un espectacle que destaca 
més pel conjunt dels seus 
elements (director, actriu, actor, 
escenògraf, il·luminador) que per 
la brillantor de les individualitats. 
La Vilarasau està molt bé, però 
no més que Rosa Novell o Carme 
Sansa, antecessores en el paper 
de la soterrada Winnie. –Juan 
Carlos Olivares

NOTA AL PEU Belbel ha preferit 
la versió anglesa de l’obra.

Els dies feliços

Teatre Lliure: Gràcia. Fins al 15 
de juny

La versió escènica de l’obra de 
Manuel Puig (1932/1990) va 
merèixer la matricula d’honor 
com a projecte de final de 
carrera de l’Institut del Teatre. I 
a fe que se la mereix. Sota una 
idea del director, Juan Pablo 
Miranda, Anna Maria Ricart ha 
construït una dramatúrgia 
fresca, humorística i en 

moments força brillants que 
ressalta la poètica de la història 
i la humanitat dels personatges 
i que allunya el fantasma 
melodramàtic d’una historia 
d’amors i desamors, de 
solituds,  a un petit poble de La 
Pampa argentina dels anys 30 
del segle passat. Ho ha fet 
conservant els protagonistes i 
part de les seves vides, però en 
una funció on el text, el gest i les 
coreografies es combinen amb 
bon ritme i amb resultats diria 
que òptims.

Una desconstrucció que 
transforma la literatura en 
llenguatge escènic actual i que 
està servida per cinc magnífics 
intèrprets (Constanza Aguirre, 
David Menéndez, Ilona Muñoz 
Rizzo, Melina Pereyra i Sergi 
Torrecilla) i un bon director que 
sap molt bé què vol. –Santi 
Fondevila

NOTA AL PEU Manuel Puig és 
un dels grans autors argentins 
del segle XX.

Boquitas pintadas

Versus Teatre. Fins al 31 de maig

DE LA SETMANA
L’OBRA

ALTRES WINNIES

ROSA NOVELL
Rosa Novell va ser la primera Winnie 
del teatre català gràcies al recordat 
muntatge de José Sanchis Sinisterra 
de l’obra de Beckett. Va ser el 1984, 
al Centre Dramàtic de la Generalitat. 

CARME SANSA
Carme Sansa, al seu torn, va ficar-se 

en la pell de Winnie ara fa onze 
anys, en un muntatge molt més 

modest de Boris Rotenstein al Teatre 
Tantarantana.

‘Escoltar’ és el verb que més es 
repeteix en aquesta falsa 
comèdia costumista –és molt 
més!– de l’argentí Nelson 
Valente. Gairebé sempre com 
una interrogació retòrica que 
porta implícit un ressò negatiu. 
Tots els personatges volen ser 
escoltats però l’únic que ho fa 
és el boig de la família. La seva 
fina oïda té un abast auditiu 
gairebé sobrenatural. Un boig 
il·luminat, gairebé de novel·la 
russa del segle XIX. Escolta, 
escolta i discerneix entre la 
veritat i la mentida amb 
conseqüències catàrtiques.

El loco y la camisa és més un 
altre magnífic exemple de 
l’escola interpretativa argentina 
i el seu naturalisme adaptat fins 
i tot a les situacions només en 

aparença costumistes. La 
companyia està d’excel·lent, 
però caldria destacar com 
s’imposa amb poques paraules i 
importants mirades el convidat 
(el nuvi), l’actor José Pablo 
Suárez. –J.C. Olivares

NOTA AL PEU Nelson Valente ha 
dirigit una obra de Pere Riera. 

El loco y la camisa

Teatre Romea. Fins al 8 de juny


