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QFWFQ, UNAHISTORIA DEL
UNIVERSO
Ho sabíeu, vosaltres, que en
tempsmolt remots (peròmolt), un
viatge a la lluna requeria només
pujar uns quants esglaons d’una
escala portàtil, de tan a prop com
eren el planeta i el seu satèl·lit?
Perquè després vagi presumint
Neil Armstrong del seu petit salt,
gran salt per a la humanitat!
Havíeu sospitat alguna vegada
que el veritable punt d’origen del
big bang es troba en la fantasia
de poder amassar unes tallarines
amb llibertat, sortint d’aquell punt
inicial en què es concentrava tot
l’univers? Però lamentablement
aquestes coses no te les expliquen
mai els científics, ni tan sols
els divulgadors televisius amb
ganes de guanyar-se audiències
simplificant els temes. Per esbrinar
les veritats ocultes que amaga
l’univers, cal comptar amb la
imaginació d’un autor tan habituat
a crearmons fantàstics hipnòtics i
a fer servir magistralment la ironia
comara Italo Calvino, elmagnífic
autor del llibre que inspira aquest
espectacle. I qui farà, en aquest
cas, de portaveu de Calvino? Doncs
una família de camperolsmolt
més ben qualificada que qualsevol
premi Nobel per fer-nos entendre
elsmisteris del cosmos amb el
llenguatge quemés hi escau.
GUIÓ: JULIO SALVATIERRA. DIR.:
ÁLVARO LAVÍN. CIA. TEATRO
MERIDIONAL. INT.: ÁLVARO
LAVÍN,MARINA SERESESKY, CHANI
MARTÍN, ELVIRA CUADRUPANI. FINS

AL 22/6. TEATRE GAUDÍ BARCELONA
(TGB). SANT ANTONIMARIA CLARET,
120.METRO: SAGRADA FAMÍLIA
(L2, L5). TEL.: 936 035152. PREU:
19€. HORARI: DE DJ. A DS., 20.30H;
DG., 18H.

FUGAÇ
En aquests temps en els quals
tothom va sempre amb el cap
ajupit i la mirada fixa al mòbil,
encara queda algú que de tant en
tant aixequi els ulls per no perdre’s
el recorregut d’una estrella fugaç
d’aquestes que es diu que fins i tot
poden fer realitat els teus desitjos?
Doncs Xavi Mañé, l’autor d’aques-
ta obra guanyadora del Premi de
Dramatúrgia Rosa Florido, sembla
que pertany al grup de persones
capaç encara de compaginar
ambduesmirades: la tecnològica
i la romàntica. També el món
2.0 dóna origen a l’aparició de
relacions sentimentals i/o sexuals
que passen per la vida fugaçment
però que poden deixar traçosmolt
intensos. I aquesta és sens dubte
la tessitura en què es troben els
personatges de l’obra. B és un noi
d’aquells que creu en l’amor per a
tota la vida. I creu haver-lo trobat
en el perfil d’A, un noi que no ho
té pas tan clar, i que davant unes
tan rotundes demandes amoroses
prefereix fugar-se. Ara bé, i
continuant amb el tema estelat:
si és veritat que el destí està escrit
a les estrelles i el destí de B és
acabar amb A, llavors potser no hi
ha fuga que valgui. En qualsevol
cas, l’autor del text té claríssim que

l’obra podria ser la seva perfecta
declaració d’amor personal.
TEXT I DIR.: XAVI MAÑÉ. INT.:
CARLES GARCIA LLIDÓ, JESÚS
LLOVERAS, TONI REGUEIRO.
FINS AL 29/6. VERSUS TEATRE.
CASTILLEJOS, 179. METRO: GLÒ-
RIES (L1). TEL.: 936 035 152. PREU:
20€. HORARI: DE DJ. A DS., 22H;
DG., 20H.

ELS MALNASCUTS
No feu cas al nom que han triat
per presentar-se davant nostre
i que han posat també al seu
primer espectacle: el naixement
d’aquesta companyia com a la-
boratori de creació jove de la sala
Beckett és una molt bona notícia
de què, per cert, ja us havíem
informat amb anterioritat, quan
els integrants de la formació van
obrir les seves portes a tothom
qui volgués formar part del seu
projecte. I ara, disposem només
de tres únics dies per conèixer el
resultat de tants mesos de feina. I
per conèixer uns personatges que
es mouen entre les ombres de la
nit, les més adients per enfrontar-
se a les angoixes i els anhels més
íntims. DE PABLO MACHO OTERO.
DIR.: TXIKI BLASI. INT.: ESTER
CABASÉS, COLETTE CASAS, MAITE
GUILERA, BLAI JUANET, DAVID
LÓPEZ, LAIA MANZANARES, SERGI
NÚÑEZ, LAURA RAMIS. DEL 19 AL
21/6. SALA BECKETT. CA L’ALEGRE
DE DALT, 55. METRO: JOANIC (L4).
PREU: TAQUILLA INVERSA (TU
DECIDEIXES). HORARI: 21. 30H;
DS., TAMBÉ A LES 18H.

+ estrenes

El temps és la distànciamés llar-
ga que existeix entre dos llocs.
Això és el que afirma en Tom, el
gran protagonista de la primera
gran obramestra de Tennes-
seeWilliams. I de fet, pocs cops
aquest absolut protagonisme
d’en Tom s’ha fet tan evident
com en elmuntatge de l’obra
que dirigeix JosepMaria Pou.
Un espectacle que, d’altra ban-
da, sembla seguir en aquest
sentit i en la sevamateixa con-
cepció escenogràfica –un espai
format per subtils plataformes
lleugerament superposades l’u-
na amb l’altra i recolzat damunt
un obscurmar de teles que evo-
quen superfíciesmarines; un
espai que a Broadway es recol-
zava precisament sobre un fons
d’aigües negres– els passos del
muntatge que fa unsmesos va
triomfar a Broadway demane-
ra aclaparadora. Entenguem-
nos: en Tomha sigut sempre el
narrador de l’obra, però potser
mai no l’havíem vist exercir tan
clarament la funció de director
d’escena d’aquests records com
en el present cas. És precisa-
ment aquesta funció la que pro-
voca que en Tom, quan evoca
per primera vegada la seva ger-
mana Laura, faci que aquesta
surti literalment de les costures
del sofà familiar en una imatge
inquietantment surrealista. O
que, comho faria qualsevol di-
rector, sovint pronunciï en veu
alta les paraules que dirà la seva

mare abans que aquesta obri
la boca.
És elmateixWilliams qui, en

les esplèndides acotacions al
text de l’obra, assenyala que
l’espai de representació és un
record i, per tant, no pot ser
en cap cas realista. En aquest
sentit, Pou es fa del tot seves
les acotacions i construeix un
espectacle amb un punt acu-
radament irreal que transmet
intel·ligentment la temperatura
atmosfèrica del text. Però que,
això sí, no acaba de transmetre
la seva temperatura emocional,
malgrat la força que tenen es-
cenes aïllades tan ben resoltes
com la de la conversa entre en
Ros i en Jim (unsmolt eficaços
Meritxell Calvo i Peter Vives) o
el gran treball interpretatiu que
ofereix Dafnis Balduz. I crec que,
en granmesura, aquest dèficit
d’emoció cal atribuir-lo al tracta-
ment que rep lamare Amanda.
Enmans d’unaMíriam Iscla que
sembla anar aquí lleugerament
perduda imancada de direcció,
l’Amanda es transforma en un
monstre amb tendència al verb
imparable i l’humor excessiu
que no es permet ni unmoment
de respir quan es tracta d’ofegar
els fills. En aquesta Amanda no
hi trobomai l’amor (equivocat,
però amor) que sí que entreveus
en l’original. Només en comp-
tades excepcions els ulls d’Iscla
perduts en el passat et deixen
intuir la fragilitat trencada que
amaga la seva ridícula façana de
mare devoradora.
Teatre Goya.

EL ZOO DE VIDRE
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

Cal passar ja a l’acció!

PROPOSTES

Mireu quina casualitat. Quan Sergi
Pompermayer (‘Zowie’, ‘Refugiats’,
‘Top model’) va escriure el text de
presentació d’aquesta obra pre-
guntant-se si és més violent cremar
un contenidor o rebentar-li l’ull a
una manifestant amb una pilota de
goma, ni ell podia imaginar-se fins a
quin punt la pregunta ressonaria un
cop més amb força als voltants de
Can Vives, a quatre passes de la sala
FlyHard de Sants on s’estrena ara
el seu espectacle. Tal com planteja
Pompermayer, això de la violència
és un tema ben curiós, perquè
sobre el paper tothom acostuma a

rebutjar-la sense contemplacions,
però a la pràctica sempre s’ha fet
servir a dojo, i els que l’han fet ser-
vir sempre han trobat bones raons
teòriques per justificar-ne l’ús. Com
recorda també Pompermayer, ni el
mateix Nelson Mandela –tan bon
jan, ell– està lliure en aquest sentit
dels seus pecadets de joventut. Així
doncs, tampoc és cosa de demanar
la lluna en un cove als protagonistes
d’aquesta comèdia, que prou bé
que es van portar mentre eren
dignes representants de la classe
mitjana. Però ara que la crisi els
ha expulsat de la classe a què per-

tanyen, han decidit que ja n’hi ha
prou de parar sempre l’altra galta!
I si us sentiu identificats amb ells
perquè la vostra història té moltes
similituds, no ho dubteu pas: ‘New
order’ us permetrà recuperar una
mica de la dignitat perduda, encara
que sigui a cops.
NEW ORDER. TEXT I DIR.: SERGI POM-

PERMAYER. INT.: MARTA DOMINGO,

PABLO LAMMERS, SERGIO MATAMALA,

CONCHA MILLA. FINS AL 30/6. SALA

FLYHARD. ALPENS, 3. METRO: PLAÇA

DE SANTS (L1, L5). TEL.: 934 322 477.

PREU: 15€. HORARI: DL., DJ. I DV., 21H;

DS., 18 I 21H; DG., 19H.A ‘New order’ es presenta el conflicte de la violència com a eina de control.


