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John Gray és ric. Viu en una 
mansió a San Francisco. Un 
llibre li va portar la fortuna. El 
1992 publica Men are from 
Mars and Women are from 
Venus. Vendes milionàries a 
partir d’un únic paradigma: 
homes i dones són diferents. 
Solucions fàcils, exemples 
concrets, bona organització dels 
estereotips. La simplificació de 
la vida i els seus problemes que 
sustenta el gran negoci dels 
manuals d’autoajuda. Després 
del llibre, altres llibres, i a més 
seminaris, xerrades, vacances 
temàtiques, centres de 
psicoteràpia, discos, programes 
de televisió per internet, i un 
espectacle que el mateix autor 
va protagonitzar a Broadway.

El belga Paul Dewandre 
assisteix el 1996 a una 
conferència de Gray i esdevé un 
convers d’aquesta teràpia 
conjugal. Trasllada el negoci a 
París i el 2006 l’explota com a 
monòleg teatral amb format de 
conferència acadèmica. Amb 
tant d’èxit que ja existeix una 
segona part. És aquesta versió 
la que Paco Mir ha adaptat a una 

realitat més pròxima, dirigida 
per Edu Pericas, especialista en 
comèdies-experiència.

La idea funciona. El públic 
connecta de seguida amb 
aquest retrat-caricatura de la 
guerra de sexes. Per a cada 
espectador hi ha una anècdota 
en què reconèixer el seu propi 
comportament en relació a 
l’altre. L’humor, en realitat, és la 
dimensió adequada per a aquest 
reduccionisme psicològic que 
converteix les persones en 
éssers plans i previsibles.

Una proposta còmica que 
millora molt per la presència de 

Jordi Martínez. Un gran actor de 
la nissaga obrera –actuar és un 
ofici digne que cal dignificar– 
que aporta qualitat a cadascun 
dels projectes en què participa. 
No es limita a un únic registre, 
ret homenatge al mestre 
Rubianes sense imitar-lo, fa 
referències a Tricicle, posa els 
accents regionals que calgui i 
manté una línia de fons de 
serietat que sorprèn 
positivament.–Juan Carlos 
Olivares

NOTA AL PEU Paco Mir ja va 
adaptar ‘Un jeta, dos jefes’

Els homes són de Mart...

Teatre Poliorama  
Fins al 6 de juliol

Iannis Ritsos és un poeta grec 
poc conegut entre nosaltres 
però d’una enorme categoria 
literària com podem comprovar 
en aquesta Helena brillantment 
traduïda per Joan Casas. 
Helena de Troia en la vellesa, en 
la decrepitud, estirada en un llit i 
viatjant per la memòria no 
necessàriament històrica i amb 
permanent baralla amb les 
seves criades.

No és una Helena clàssica, 
sinó una dona vella que en alguns 

moments pot recordar una àvia 
que coneixem perquè el seu món 
no és el dels herois sinó el de les 
petites coses com les paraules, 
l’oblit o les arrugues. Una Helena 
transvestida en aquest cas en la 
veu i el cos d’un Quimet Pla 
enormement expressiu que 
mesura cada gest i cada paraula 
per a què el monòleg ens captivi. 
No aporta res la firma d’Albert 
Mestres com a director (ni la seva 
silent presència ni el vídeo) en 
una proposta que desvela un text 
meravellós. –Santi Fondevila

NOTA AL PEU Adesiara ha 
publicat el text de Ritsos.

Helena

Teatre Akadèmia. Fins al 8 de juny

DE LA SETMANA
L’OBRA

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!
a

01. 
AQUELLOS DÍAS AZULES
L’obra que ha parit Marc Artigau 
és una delícia poètica i textual 
que ens farà tornar als 9 anys 
i petar-nos de riure amb el trio 
d’actors que li dóna vida. 

 Círcol Maldà. De dc. a dg. 

02. 
SAFARI PITARRA
No l’he vista, però tinc gairebé 
confiança cega en Josep Pedrals, 
Jordi Oriol, Nao Albet i Marcel 
Borràs. Fins i tot amb Pitarra 
poden marcar-se un tanto teatral 
descomunal.  Teatre Nacional. 
De dijous a diumenge

03. 
KYLA
Si voleu entendre què coi està 
passant a Europa amb l’extrema 
dreta, correu a veure aquesta obra 
de Lars Norén molt ben dirigida 
per Adrián Devant. Un cop de puny 
a la nostra consciència. 

 Versus Teatre. Dt. 10 i dc. 11

04. 
EL ZOO DE VIDRE
Tennessee Williams sempre val 
una visita al teatre, però si a 
sobre se’ns revela Dafnis Balduz 
i dirigeix en Pou, gairebé no cal 
llegir res més. Va, a què espereu 
per anar-hi?  Teatre Goya 
Codorníu. De dimarts a diumenge

05. 
HELENA
Ho admeto: sóc fan de Quimet 
Pla. Des que el vaig veure fent del 
beckettià Krapp, no puc estar-me 
de recomanar-lo cada vegada 
que trepitja un escenari.  Teatre 
Akadèmia. De dj. a dg.
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