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El gran tema de l’obra que va 
suposar el primer gran èxit de 
Tennessee Williams és el fracàs 
personal i el de l’amor. El fracàs 
de la mare, Amanda Wingfield, 
que no sols no va aconseguir 
viure en una gran casa amb 
criats com somiava sinó que el 
seu marit la va abandonar. El del 
fill, Tom, que treballa en un 
magatzem de sabates i que 
desitja fugir a la recerca d’una 
vida millor que, de moment, 
només troba en el cinema. I el 
de la filla, Laura, personatge 
inspirat en la germana de 
Williams, Rose, d’una extrema 
timidesa i una fragilitat 
emocional equiparable a les 
seves figuretes de vidre.

Amanda vol casar a la seva 
filla per garantir-li un futur que no 
veu gens clar i pensa que l’amic 
de Tom, Jim O’Connor, pot ser 
l’elegit. Williams situa l’obra als 
anys 30, just després de la gran 
depressió, i malgrat la distància 

històrica, tant la situació de Tom 
com les optimistes aspiracions 
de Jim tenen molt a veure amb 
els moments que vivim.

El zoo de vidre és una obra 
delicada i Josep Maria Pou la 
serveix amb absoluta fidelitat a 
l’original tot accentuant 
l’atmosfera d’irrealitat, malgrat 
tractar-se d’una obra realista. 
Míriam Iscla composa una 
Amanda de gran força que és 
debat entre el seus records i 
l’amor pels seus fills. Iscla té 
força i resulta convicent tot i que 
li manqui una mica de matís 
entre la falsa alegria del seu 
passat i l’angoixa pel futur de 
Laura i Tom.

Ben dirigits per Pou, els 
intèrprets resulten molt creïbles, 
autèntics, però qui la clava de 
dalt a baix és Dafnis Balduz 
(Tom). El zoo de vidre és un 
drama que invita a viure 
emocions diferents de les que 
circulen pels escenaris 
barcelonins. I val la pena. –Santi 
Fondevila

COMPRA LA TEVA ENTRADA 
d’aquesta obra a timeout.cat 

El zoo de vidre

Teatre Goya Codorníu  
Fins al 6 de juliol

Lee Blessing és un dels autors 
contemporanis més important 
dels Estats Units amb una obra 
temàticament polièdrica. A Ara 
que ho tenim tot ens parla del 
desgast de les relacions de 
parella a través d’un matrimoni 
que visita el mateix hotel on fa 21 
anys va viure la seva nit de noces. 
Una celebració que, no obstant, 
és convertirà en un enfrontament 
quan ella li diu que el que vol és 
separar-se. Per què?

L’erosió del pas del temps és 
fa palesa en aquest intel·ligent 
drama d’escriptura realista i 
certament interessant. Però el 
director de la proposta catalana, 
Quique Culebras, ens sembla 

que no ha copsat el fons de 
l’obra, que tracta com a 
comèdia simpàtica. I d’aquí que 
els personatges creats per 
Núria Casa i Jaume García Arija, 
molt entregats, estiguin 
francament equivocats i facin 
riure quan no toca. –S.F.

NOTA AL PEU Aquesta obra ha 
estat possible gràcies a un 
Verkami. 

Ara que ho tenim tot

Jove Teatre Regina  
Fins al 29 de juny

Aquellos días azules és un gran 
espectacle per a tots els que 
encara no han signat el 
testament de la seva infància. 
Marc Artigau (director), Robert 
González, Jordi Llovet i Joan 
Solé (actors, músics, cantants) 
estan en aquesta edat límit en 
què aquest document imaginari 
encara conserva la tinta fresca. 
El seu concert còmic-poètic té el 
mateix efecte revulsiu que 
trobar un cromo vell de Panini 
entre les pàgines d’un llibre 

amb oracions subordinades. Un 
improvisat punt de llibre en 
l’últim capítol d’una biografia 
d’Antonio Machado.

Un muntatge d’emocions, tan 
caòtiques i passatgeres com les 
que dominen el nen fins que 
comença a dubtar de l’eternitat 
dels estius. Cançons 
manipulades –totes amb 
intencions escatològiques–, 
records, obsessions (una nena 
pèl-roja), terrors nocturns i el 
millor poema de la història 
catalana. –Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU Marc Artigau ha 
colat poemes seus entre Gil de 
Biedma i Estellés!

Aquellos días azules

Círcol Maldà  
Fins al 8 de junyDE LA SETMANA

L’OBRA

L’AUTOR

SEGON ‘HIT’
Després de La rosa tatuada, que va 
triomfar al TNC, aquest és el segon 

bon muntatge de Tennessee Williams 
que triomfa aquesta temporada a 

Barcelona.

PRIMER ÈXIT
Williams va estrenar aquesta obra 
el 1944, a Chicago. Abans havia 
escrit nou obres sense gaire èxit. 

Just després d’El zoo va estrenar Un 
tramvia anomenat desig.


