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CRÍTICA JORDI BORDES

l que sembla una proposta entretin-
guda de terroristes principiants
procurant fer un segrest a una ex-

ministra d’Indústria va enfosquint-se per re-
velar la fel més pudent i dolorosa de la socie-
tat. Perquè tothom vol fer el Bé però, mal
comprès, acaba resultant un crim. La Sala
Flyhard ja ha presentat diverses vegades el re-
curs del segrest. Ho va fer amb Burundanga,
de Jordi Galceran, en una proposta divertida
del que volia ser una acció terrorista de pega
d’ETA. També amb El rei borni de Marc Cre-
huet (en què provaven de forçar la situació
política amb l’actuació violenta). Ara, Pom-
permayer ofereix una visió un punt lúdica
però que furga en la profunditat i resol de
manera contundent deixant el públic enmig

E La cara més fosca
de l’ànima humana
de la buidor. De fet, tot l’espai sonor va re-
produint el soroll de pluja i de sons d’edifici
en runes fins que arriba el moment del mo-
nòleg final de la segrestada. Tot i ser la dèbil
del quadre es revela amb la contundència de
la impunitat. Ja res no li importa i s’atreveix a
rebatre les raons equivocades dels tres inge-
nus que l’han volgut ferir i amenaçar amb un
segrest d’aficionats. Aquell silenci esclata a
les orelles i el discurs escup també una mira-
da superior sobre la resta. Es desemmascara

després d’haver-se fet fràgil, vulnerable, hu-
mana. Però ho fa a partir d’unes reflexions
difícilment rebatibles que enfonsen els acti-
vistes de New Order però alhora el públic que
s’ho escolta amb intensitat.

La duresa d’algunes escenes recorda les es-
cenes finals de Kyla (entre setmana al Versus,
en cartell fins al 25 de juny), en una mena de
retenció involuntària en una clariana del
bosc. Pompermayerdisposa de tres membres
de la banda (el quart no apareix i disposa de
l’element que ha de servir per amenaçar la
presidenta del banc el dia abans de l’assem-
blea de repartiment de dividends). Els tres
membres de New Order són persones de la
classe mitjana que s’han vist desplaçats del
seu benestar per culpa de la crisi. Tenen

La sala Barts prova les propostes trencadores ‘La
llamada’ i el ‘Cabaret Victoria’ aquest mes de juny

arts va néixer per obrir un escenari
teatral (en els fonaments històrics
de la finca cal recordar sales com el

Teatro Español dels Santpere, l’Scènic, l’Ar-
tèria Paral·lel gestionat per l’SGAE o també
l’Studio 54) a altres disciplines com ara la
música. També per obrir el ventall de progra-
mació. Així, amb El Terrat s’ha consolidat el
cicle d’entrevistes Instint, en què tant presen-
tador mediàtic com entrevistat són reclam i
motiu per a una conversa distesa i instructi-
va. Bona prova d’això és la programació
d’aquests dies: avui i diumenge es progra-
men tres sessions de La llamada, una comè-
dia musical que, tot i ser respectuosa (hi ha
algun mossèn que l’ha proposada per ser re-
presentada en una Conferència Episcopal!),
fa comèdia d’uns campaments espirituals; i
els dimecres es programa, al primer pis, el
Cabaret Victoria, produït per la Sala Fènix i
que fa un agosarat viatge per personatges gò-
tics del segle XIX, mig passats de voltes i amb
la sexualitat molt a flor de pell. Una barreja
temàtica ben particular, la del cartell de
Barts, però que indica prou bé quins són els
nous horitzons a què vol donar sortida. Es
busca tot el que navega per fora dels motllos
més convencionals.

La llamada va començar com una sortida
desesperada de dos amics que tenien la ne-
cessitat de presentar material en escena. Tant
van insistir al responsable del Teatro Lara de
Madrid que al final els va concedir algunes
sessions al vestíbul del teatre. En realitat, el
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projecte era molt verd i no el van acabar d’es-
criure fins a les set del matí del dia que feien la
primera lectura. Tot i així, la peça, que té un
format que alterna el teatre, el musical i el
concert de rock, va ser un èxit, i els ha permès
guanyar-se una temporada dins de la sala de
400 localitats. Després de fer una notable gira
per tot l’Estat espanyol pels temps que corren
(estan a punt de celebrar la funció número
100 i sumen uns 40.000 espectadors, en to-
tal), ara proven Barcelona. La temperatura
del públic (la seva assistència i la seva respos-
ta) són determinants perquè l’equip, liderat
per Javier Calvo i Javier Ambrossi, procuri
fer una temporada estable a la Ciutat Comtal
pròximament.

Macarena García, premi Goya revelació
per la seva participació a Blancanieves, és una
de les protagonistes d’un muntatge en què,
amb un aire prou còmic, es reivindica el dret
de tothom a ser allò que es proposi. També si
se sent cridada per ser monja. Per això, l’ac-
ció es desenvolupa en uns campaments cris-
tians a Segòvia. Les motivacions per les quals
les noies s’han presentat a aquesta trobada
són antagòniques. Una d’elles, per exemple,
s’hi apunta per poder-se escapar una nit a un
concert que es fa per aquelles dates molt a
prop dels campaments. Qui sap si, insospita-
dament, hi ha una de les noies que sentirà la
crida de Déu. Perquè Ell mateix se li aparei-
xerà sempre cantant cançons de Whitney
Houston! (Barts, precisament, prepara per a
la temporada vinent l’estrena de Sister act, en

què Whoopy Goldberg revoluciona un con-
vent en crisi.) En la peripècia de La llamada,
una jovial novícia començarà a dubtar de la
seva vocació mentre la noia s’hi entrega sense
pensar-s’hi. S’intueix, doncs, una bondat
que troba altres camins com amb la novícia
de Sonrisas y lágrimas, que també va provar
sort aquesta tardor al Tívoli.

Ben diferent és el cas de Cabaret Victoria.
Interpretat també principalment en castellà
(fins que no especulen que un protagonista
viatja a la Seu d’Urgell no integren el català)
juguen bé amb els elements de cabaret. Hi ha
bromes un punt canalles amb el públic i es

LA LLAMADA
Javier Calvo i
Javier Ambrossi
Direcció: Javier Calvo i
Javier Ambrossi
Intèrprets: Macarena
García, Gracia Olayo,
Belén Cuesta, Anna
Castillo i Richard
Collins Moore
Dies: A Barts. Avui
(20.30 i 23 h) i
diumenge (19 h)

CABARET VICTORIA
Sala Fènix
Direcció: Felipe
Cabezas i Pere Cabaret
Intèrprets: Alba
Valldaura, Elena Visus,
Nelo Sebastián, Àgata
Cabezas (espontània) i
Felipe Cabezas
Músic:
Pere Cabaret
Llocs i dies: Els
dimecres, de moment,
fins al 9 de juliol, a la
primera planta del
Barts. També es
programa, per últim
cop, aquest cap de
setmana a la Sala Fènix
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raons perquè canviïn les regles de la societat
però amb matisos diferents a partir del seu
caràcter. L’un és víctima i no deixa de ser-ho,
sentint-se sempre l’inferior i reclamant
igualtat; el segon és idealista, enemic de la
violència es veu forçat a practicar-ne per una
bona causa (un motiu semblant al d’El pes del
plom de La Virgueria, Beckett 2014); i la ter-
cera, esdevé venjadora: decideix jugar amb la
mateixa contundència que els seus enemics
(que eren els seus antics amos, qui li pagava el
sou). La complexitat dels personatges és rica i
els actors la saben traslladar a escena. Cal feli-
citar-se, finalment, pel retorn de Pomper-
mayer amb una peça ideal per a sala petita
però de gran ambició i resultat més que nota-
ble. Diu veritats com el puny. Implacable. ❋

NEW ORDER
Flyhard
Autoria i direcció:
Sergi Pompermayer

Intèrprets:
Marta Domingo,
Pablo Lammers,
Sergio Matamala,
Concha Milla
Dia i lloc:
Dilluns, 16 de juny
(fins al 29) a la Sala
Flyhard

respira una gran familiaritat. En part, perquè
la filla del director es passeja per personatges
inquietants trets de la literatura d’Edgar
Allan Poe, Charles Baudelaire, Gogo, Rim-
baud, Jules Verne o Honoré de Balzac. És un
privilegi gaudir de la música i el joc constant,
així com d’unes interpretacions que tenen
cura del gest, el mim (molts d’ells provenen
del treball de màscares). Potser hi ha un cert
deixar-se anar amb bromes metateatrals que,
al final, esgoten una mica, però la sensació és
d’haver passat una bona estona, intrigat i di-
vertit per uns personatges tan cràpules com
febles. Per deixar-s’hi perdre... ❋

Viure intensament
‘La llamada’ sembla
arrencar d’una
astracanada però, en
realitat, furga també
en la tolerància
religiosa. Ningú s’ha
de sentir atacat;
tothom s’hi ha de
poder identificar
JAVIER NAVAL

AGENDA D’AUTOR J.B.

Males dates per créixer
a Sala Beckett s’inspira en el projecte escènic P14 de la Volks-

bühne de Berlín per donar l’oportunitat a joves actors amb el
Laboratori de Creació Jove. Una quinzena d’artistes de 20 a 30
anys signen el seu primer treball, Els malnascuts, que dóna
nom també a una plataforma des d’on semestralment s’aniran
presentant diferents tallers de creació. Elena Martín és una de
les impulsores d’aquest laboratori. Ja aclareix que la produc-
ció, només activa fins dissabte, ja ha venut tot el paper dispo-
nible. I, per tant, buscaran espai on poder reprogramar-la amb
més dates. Al primer laboratori es van apuntar 300 persones,
que es van quedar en l’equip actual. L’autor i director no van
fer tria dels actors, per garantir la màxima accessibilitat, i van
compondre el text a partir dels assajos. Els personatges anò-
nims d’Els malnascuts retraten les esquerdes, les mancances so-
cials en una ciutat.

ELS MALNASCUTS
Pablo Macho Otero
Direcció: Txiki Blasi
Lloc i dia: A la Sala Beckett, només fins dissabte

Planerament lúcid
daptació de Les Cosmicómicas, del narrador i assagista Italo

Calvino. Basat en una de les sèries de contes més imaginatius i
sorprenents, a Qfwfq una senzilla família de camperols explica
el naixement de l’Univers, la condensació de la matèria i la
formació de la llum i les estrelles. I després, ja amb més calma,
l’origen de la vida, del sexe i del temps en què la lluna passava
tan a prop de la terra que s’hi podia pujar d’un salt, abans que
les marees l’allunyessin.

QFWFQ
Meridional Producciones
Lloc i dia: Fins al 22 de juny, al Teatre Gaudí Barcelona

Ser immigrant, sense filtres
n immigrant afganès fa de vigilant en un teatre. Una nit de

molt fred, una colla de companys seus, també immigrants, s’hi
aixopluguen. Mentre dormen, els seus somnis revelaran anhels
i pors. La coproducció de Théâtre du Soleil i Théâtre Nanter-
re-Amandiers s’interpreta en francès i dari, i està sobretitulat
en totes les sessions en català. La companyia, nascuda dels ta-
llers que Ariane Mnouchkine (l’autora de la peça) ha fet a l’Af-
ganistan des del 2005, parla de l’emigració en primera perso-
na.

LE RONDE DE NUIT
Le Théàtre Aftaab, en voyage
Direcció: Hélène Cinque
Lloc i dia: Al Teatre Lliure, només fins aquest diumenge
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Fred i aixopluc. Quines conseqüències pot tenir deixar entrar uns
companys en un teatre una nit de molt fred? MICHÈLE LAURENT

FESTA SOLIDÀRIA
AL TIBIDABO
Pallapupas

’organització no
governamental Pa-
llapupas, pallassos
d’hospital, organit-
za una festa solidà-
ria al Tibidabo, el
dia de la revetlla de
Sant Joan. Es poden
comprar les entra-
des al 50% al web
de l’ONG. La recap-
tació ajudarà a fi-
nançar el programa
de suport als pa-
cients infantils dels
hospitals i els seus
familiars.
Lloc i dia: Durant tot el
24 de juny, al parc
d’atraccions del
Tibidabo

L

AL CARRER, PELS
10 ANYS
Escola de trapezi

er commemorar
el desè aniversari de
la constitució de
Produccions Trape-
zi Cinema, enguany
s’homenatja tots els
alumnes i col·labo-
radors fent un gran
espectacle per a la
ciutadania.
Lloc i dia: Diumenge, a
partir de les 20 h, a la
plaça de la Vila de
Castellterçol
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