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El que passava als teatres 
semiclandestins de la 
Barcelona de 1860 –speakeasy 
dramàtic– era simplement una 
gamberrada lliurepensadora 
entre afins. Dir i rimar tot allò 
inadmissible per al respectable 
públic i la temible censura. 
Bakunin surava en l’aire sense 
que ho sabessin i segurament 
admetessin. Bons nois vist com 
després van esmenar les seves 
carreres pel recte camí.

Jordi Oriol, Josep Pedrals, Nao 
Albet i Marcel Borràs –els dos 
últims cal incloure’ls entre els 
pares creadors de Safari Pitarra 
per ètica i estètica de 
l’espectacle encara que no 
figurin així en els crèdits– no 
volen ser bons nois. Encara no. 
Els que han seguit la seva 
carrera no esperen altra cosa 
que un anarquisme turbo que 
extreu art de totes les 
subcultures d’ahir i d’avui. Un 
Pitarra del segle XXI a les seves 
mans hauria de ser com una 
batedora-picadora a la màxima 
velocitat plena de menuts, i 

sense tapa. Que esquitxi.
Safari Pitarra, una cubeta 

plena d’extraordinàries idees, 
hauria de ser un caos amb 
sentit i de vegades simplement 
és un caos estèril en què fins i 
tot la companyia sembla 
perduda, buscant en el temps 
mort reprendre la trajectòria 
dels seus dards.

És una potent màquina amb el 
motor mig espatllat. De vegades 
funciona a mil revolucions tacant 
la sala amb la seva esmena a la 
totalitat, i altres vegades es 

queda encallada en una quarta 
paret de vidre. Potser caldria 
ficar tisora   i deixar que la seva 
capacitat crítica arribi a la seva 
màxima potència. Que es vegi 
millor la genial reivindicació pop 
iconoclasta de grups com els 
B-52 o la tarantaniana 
especulació d’un exèrcit de 
salvació xinès darrere d’un ídol 
anomenat Pitarra. –Juan Carlos 
Olivares

NOTA AL PEU Última obra del 
cicle dedicat a Pitarra del TNC.

Matèria viva és un recull de 
relats autobiogràfics de la 
biòloga manresana Teresa 
Franquesa. Un profund exercici 
de memòria personal i de lúcida 
sinceritat escrit amb una 
notable densitat poètica i gran 
encert per descriure els 
sentiments. Una geografia física 
i anímica d’un temps i uns 
éssers humans.

La versió escènica del 
director Nicolas Hermansen i de 
l’actriu Marialba Esquius s’ha 
centrat en els relats de la 
pèrdua, amb pocs detalls 

d’alegries. Només alguna cosa 
de la infantesa. La pèrdua dels 
amors frustrats, la del pare, la 
de la mare i, sobretot, la del seu 
marit a Stromboli.

Matèria viva no és un text 
gens teatral i d’aquí que el 

director hagi creat un auster 
espai poètic, embolcallat per un 
espai sonor d’efectes i música i 
d’un senzill disseny de llums, 
per a què  Esquius ens traspassi 
la delicadesa del text i les seves 
emocions. I prou bé que se’n 
surt amb una dicció molt ben 
pautada, bastant clara en 
general, i subratllada per una 
bona expressivitat al rostre. 
Matèria viva és un intent prou 
reeixit d’un teatre poètic nu, 
però en l’objectiu i en els 
protagonistes de la proposta, 
estan també les seves 
limitacions. –Santi Fondevila

NOTA AL PEU El llibre de 
Franquesa està editat per Proa.

SAFARI Pitarra

Matèria viva

Teatre Nacional  
Fins al 22 de juny

Akadèmia. Fins al 22 de juny
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01. 
CELS
L’obra de Mouawad que dirigeix 
Broggi fa olor de gran èxit. És 
un canvi radical en el llenguatge 
escènic del director, però té al seu 
servei cinc actors superbs i un 
text meravellós, tan poètic com 
apassionant.  Biblioteca de 
Catalunya. De dc. a dg. 

02. 
EL LOCO Y LA CAMISA
Els de Banfield han arribat per 
quedar-se, ja els ho avancem. I 
és que aquesta obra de Nelson 
Valente és tan bona que fa por. 
Teatre de pis, sí, però quin teatre!  

 Teatre Romea. De dt. a ds.

03. 
ELHOMBREVISIBLE
“Si tenim les flors, per què volem 
Déu?”, es pregunta l’home visible. 
Una de tantes veritats d’aquest 
xou espaterrant de loscorderos.sc, 
amb un David Climent pletòric. 

 La Seca. De dc. a dg.

04. 
ESTRIPAR LA TERRA
J.M. Miró ha escrit una gran obra 
de teatre sobre la crisi moral –no 
sols econòmica– que viu el món 
de la cultura. Gestors: vagin a 
veure-la. Públic: entendran moltes 
coses que passen al seu voltant.  

 La Seca. A partir de dj. 26

05. 
LA RONDE DE NUIT
No passa cada setmana que 
et visita una de les millors 
companyies del món, el Théâtre 
du Soleil, amb una obra com 
aquesta.  Teatre Lliure: 
Montjuïc. De dj. a dg.

Tots les crítiques  
a timeout.cat

DE LA SETMANA
L’OBRA

M
AY

 Z
IR

C
U

S


