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36  Compra entrades i reserva taula a www.timeout.cat

Teatre Coordina  

Andreu Gomila

agomila@timeout.cat 
@andgomila

Amb el suport de Codorníu

01. 
LA POLS
Aquesta setmana sí. L’obra de 
Llàtzer Garcia i la seva companyia 
Arcàdia se’n va de la Flyhard 
esdevingut un dels grans èxits 
de petit format de la temporada. 
Segur que els veiem en algun altre 
lloc.  Sala FlyHard. De dj. a dl.

02. 
EL LOCO Y LA CAMISA
L’obra de Nelson Valente també 
va néixer perquè la veiessin 20 
persones en un suburbi de Buenos 
Aires i ara és ni més ni menys que 
al Teatre Romea de Barcelona.  

 Teatre Romea. De dt. a dg.

03. 
ELS FERÉSTECS
Recomanar el Goldoni dirigit per 
Lluís Pasqual ja no té gràcia. 
L’ha vist tothom i qui no l’ha vist, 
desitja fer-ho.  Teatre Lliure: 
Montjuïc. De dc. a ds.

04. 
KYLA
Després de veure l’obra de Lars 
Norén entendran per què Alain 
Touraine diu que la xenofòbia és el 
gran moviment popular europeu. 
Por? Vertigen!  Versus Teatre.  
Muntaner. Dt. i dc.

05. 
LO TUYO Y LO MÍO
És una de les obres revelació de la 
temporada, aquest petit musical 
de Joan Maria Segura.  

 Club Capitol. De dj. a dg.

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!

Després de la dramatúrgia de 
L’orfe del clan dels Zhao i 
d’estrenar Un mosquit petit, 
Marc Artigau, 29 anys, tenia 
ganes de fer una cosa 
diferent, “un espectacle de 
primavera”, que diu ell. Es va 
agafar com un clau roent a un 
vers de Gil de Biedma (“Ahora 

que de casi todo hace 20 

años”), l’últim vers que va 
escriure Machado (“Estos días 

azules y este sol de la 

infancia”), a la pàtria de Rilke 
(la infantesa) i es va 
encomanar a Estellés. I n’ha 
sortit una delícia d’espectacle 
en què tres actors-músics-
cabareters fan una regressió a 
aquells temps en què 
comptaven els Frigopiés que 
engolíem i els dies eren tan 
llargs com dies sense pa. 

Artigau avisa que no parla 
únicament de quan ell tenia 

nou anys, sinó que tots 
els éssers humans 

de Barcelona hi trobaran 
referències properes, ja que el 
primer petó o l’aparició de la 
mort fa dècades que són coses 
decisives per a qualsevol nen. 
L’autor i director deixa clar, a 
més, que, tot i el caire intimista 
de la proposta, tampoc no el 

veurem del tot a ell, la seva 
infància. “Malauradament, no 
tenia una veïna pèl-roja de qui 
enamorar-me”, diu, tot referint-
se a una de les escenes més 
emotives de l’obra.

Aquellos días azules és un joc 
construït a partir de 25 

microescenes on Artigau ha 
deixat anar la seva creativitat. 
No sols hi ha poemes seus –el 
nano ha publicat ja quatre 
llibres de versos!–, sinó que 
també hi trobem contes, i 
referents tan personals com 
Julio Cortázar, Quim Monzó o 
Ángel González. És també el 
primer cop que s’atreveix a 
mostrar-se com a poeta, tot i 
sentir-se més còmode, diu, 
muntant espectacles com 
l’excel·lent Un mosquit petit.

El dramaturg va participar 
com a becari en la construcció 
de l’obra sobre Pasolini PPP, 
que van fer Xavier Albertí i 
Lluïsa Cunillé fa més d’una 
dècada. Això el va marcar. I 
potser per primer cop té 
l’oportunitat de mostrar un 
espectacle amb altes dosis 
poètiques. S’ho ha guanyat.

Aquellos días azules lluiran al 

Círcol Maldà fins al 8 de juny.

Com un joc  
de nens
Marc Artigau 
reivindica la 
infantesa i el seu 
vessant de poeta 
al Círcol Maldà.  
Per Andreu 
Gomila

Malauradament 
no tenia  
una veïna pèl-
roja de qui 
enamorar-me


