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Teatre

DÜSSELDORF
Calderón ja va escriure allò de La 
vida es sueño, i va demostrar que 
aquest ritual tan antic com és el 
teatre depèn dels somnis dels 
espectadors, compartits amb una 
companyia que, des de l’escenari, 
intenta fer-los realitat. I avui els 
somnis dels nostres artistes passen 
per Europa. Àlex Rigola és un dels 
directors a l’alça. Fa uns mesos 
la va clavar a la Schaubühne de 
Berlín amb el 2666 de Bolaño, que 
ha entrat en repertori i té previstes 
funcions per als propers mesos. 
El 20 de setembre estrenarà a 
la Düsseldorfer Schauspielhaus 
el Somni d’una nit d’estiu de 
Shakespeare. Somni humit.

OSLO
Hi ha un altre director que fa anys 
i panys que té plaça europea 
assegurada. Aquí, no cal dir-ho, 
l’enyorem profundament. Calixto 

Bieito, valent, agosarat, ha trobat el 
seu públic al continent. Es podria 
guanyar la vida com un marquès 
només dirigint òpera. Però el cuc 
del teatre, el somni del teatre, el 
devora. Si volem veure com són els 
seus somnis hauran d’anar a Oslo, 
també al setembre, on estrena El 
somni de Strindberg. A Bieito li 
van molt bé els nòrdics. Nostàlgia 
d’una vida dura. Treball i esforç.

LISBOA
Però no tot són flors i violes. La 
dramaturga Helena Tornero va 
participar en un projecte europeu 
al voltant de Ramon Llull, que 
s’havia de parir a Portugal. Hi havia 
d’anar un mes, després va ser una 
setmana i van acabar en quatre 
dies. A Lisboa estant, el ministeri 
de Cultura portuguès va eliminar 
les subvencions. El resultat va ser 
digne, Sots l’ombra d’un bell arbre. 
Hauria pogut ser millor. 

Somnis europeus

Treplev
Per Andreu Gomilla

Estan d’estrena

elhombreVisible
‘elhombreVisible’ de los 
corderos.sc es tracta d’un 
monòleg de teatre físic que 
parteix de poemes de Fernando 
Pessoa i Oliverio Girondo amb 
una contundent interpretació 
emocional, física i enèrgica 
característica al treball de de la 
companyia.
La Seca. Flassaders, 40. 
www.laseca.cat. Jaume I (L4). De 
dc. a ds., 21 h. Dg., 19 h. 14-18 €. 
Fins al 22 de juny.

El hijo del acordeonista
El David i el Joseba són amics 
des de la infantesa. Amb prou 
feines han deixat de ser uns 
nens quan el David descobreix 
el col·laboracionisme del seu 
pare amb els nacionals durant 
la Guerra Civil. Fascinats pel 
descobriment de la lluita 
antifranquista, decideixen per 
motius ideològics l’un i 
emocionals l’altre, militar a 
l’incipient ETA del principi dels 
anys 70. A partir de la novel·la 
de Bernardo Atxaga i direcció de 
Fernando Bernués.
Teatre Lliure: Montjuïc. Pg. Santa 
Madrona, 40-46.  
www.teatrelliure.com. Poble-sec 
(L3). De dc. a dv., 20.30 h. Ds., 21 
h. Dg., 18 h. 22-29 €. Del 11 de 
juny al 15 de juny.

Niño fósil
‘Niño Fósil’ és la primera 
peça de la companyia 
Nigredo, una obra que 
planteja la qüestió de 
com gestionar el dolor 
i, en concret, com ho 
abordem en la societat 
contemporània. Una obra 
d’Albert Tola i Rodrigo García 
Olza.
Àtic 22. Carrer de les flors 22, 
Àtic. www.tantarantana.com. 
Paral·lel (L2-L3). De dt. a ds., 20 
h. Dg., 18.30 h. 9 €. Del 6 de juny 
al 12 de juny.

Safari Pitarra
Nao Albet, Marcel Borràs, Paulia 
Malia, Carles Pedragosa, Aína 
Sánchez i Lluís Soler 
protagonitzen aquesta obra 
construïda per Jordi Oriol i Josep 

Pedrals al voltant de Pitarra, 
amb esperit transgressor i amb 
ganes de revisar aquest autor 
del segle XIX com si fos Ibsen.
Teatre Nacional-Sala Tallers. Pl. de 
les Arts, 1. www.tnc.cat. Glòries 
(L1). De dimecres a dissabte, 20 
h. Dg., 18 h. De 6 a 12 €. Del 5 al 
22 de juny.

Abaixen el teló

El loco y la camisa
‘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.  
Teatre Romea. Hospital, 51. 
www.teatreromea.com. Liceu 
(L3).  De dt. a dv., 20.30 h. Ds., 18 
i 21 h. Dg., 18 h. 17-29 €. Fins al 
8 de juny.

Fronteres
El TNC ha encarregat a tres 
noms destacats de la 
dramatúrgia contemporània que 
explorin el concepte de 
‘frontera’. El resultat és una 
trilogia que reuneix les veus de 
l’argentí Rafael Spregelburd, 
amb ‘Santa Cecília de Borja a 

Saragossa’, l’alemany Falk 
Richter amb ‘Frontex’ i 

la catalana Lluïsa 
Cunillé amb 
‘Geografia’.
Teatre Nacional-Sala 
Petita. Pl. de les Arts, 1. 

www.tnc.cat. Glòries 
(L1). De dimecres a 

dissabte, 20 h. Dg., 18 h. D’11,5 
a 23 €.  Fins al 8 de juny.

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·len per una 
força inevitable.
Teatre Gaudí. St. Antoni M. Claret, 
120. Sagrada Família (L2-L5).  
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Recomanació a l’autor Max 
Marieges: a Barcelona hi ha 
extraordinaris tallers 
d’escriptura dramàtica. Què la 
primera peça que estrena no 
funcioni no és motiu suficient 
per a desistir i seguir formant-se 
per algun dia triomfar com a 
comediògraf. Recomanació al 
director Juanjo Sánchez: hi ha a 
la ciutat excel·lents escoles de 
teatre on ensenyen nocions 
bàsiques de direcció d’actors; 
alguns intèrprets necessiten 
guia, control, suport per mitigar-
ne els defectes i potenciar les 
seves virtuts.

Reconeixement a Mont Plans i 
Ruben Ametllé: dos exemples 
de professionalitat posada a 

prova en aquest projecte molt 
per sota de la seva trajectòria 
escènica. Ametllé està amb 
l’honor mica més perdut, però la 
Plans és un exemple de com 
sobreviure enmig d’un projecte 
fallit com Pis mostra.  
–J.C. Olivares

NOTA AL PEU La crisi 
immobiliària mereix un tracte 
teatral millor. 

Pis mostra

Teatre Borràs. Fins al 29 de juny
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