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Teatre

RUZ-BÁRCENAS
Jordi Casanovas acaba d’estrenar 
al Teatro del Barrio de Madrid 
una obra sobre la declaració de 
Bárcenas davant del jutge Ruz. 
La dirigeix Alberto San Juan i està 
aixecant molt bons comentaris a 
la xarxa. Teatre urgent, sobre què 
passa ara mateix, perquè ningú 
no oblidi que el cas de l’extresorer 
del PP no ha acabat. Que sí, que 
ara estem amb abdicacions i 
coronacions, partits que pugen i 
partits que baixen, però els lladres 
continuen robant dins un sistema 
que no ha canviat gens. Gens.

LA GUILLOTINA
Bertolt Brecht es va fer un fart 
d’escriure contra el nazisme: Terror 
i misèria del Tercer Reich és de 
1938, Arturo Ui és de 1941... 
Martin Crimp també ha escrit del 
seu temps. I Mamet. I Pinter. I tot 
déu. Però aquí, pel que sembla, la 

realitat fa por, cosa que no vol dir 
que no s’estiguin fent coses sobre 
els temps actuals –hi ha molts 
projectes en dansa–. El que passa 
és que no ens arriben. Així que 
no es perdin Le capital, l’obra de 
Sylvain Creuzevault que podrem 
veure al Grec, o la Guillotina que 
instal·larà al Mercat de les Flors 
Iago Pericot. 

MILLET
La realitat fa por, sí. Fan por els 
polítics, els gestors, les empreses, 
les capelletes, els tertulians... I qui 
dia passa, any empeny, i encara 
no tenim una obra decent sobre 
Millet. Als Estats Units, Hollywood 
es va posar les piles quan la guerra 
d’Iraq encara no havia acabat. A 
Itàlia, Moretti i Servillo fan sentir 
la seva veu. A Suècia, Lars Norén 
escriu el que pensa. Al final, El 
crèdit haurà estat l’obra més 
subversiva de la temporada.

La realitat fa por

Treplev
Per Andreu Gomilla

Gabriel Beck, el boig d’El loco y 
la camisa, ha adaptat i dirigit 8 
veces te dejo, que s’estrena ara 
a La Seca. Teatre de tresillo a 
l’argentina sobre las relacions 
de parella amb un jove d’aquells 
que ni amb tu ni sense tu. Beck, 
a més, és el protagonista, el 
narrador d’un text en el qual el 
més interessant és l’aspecte 
formal ja que la resta són llocs 
comuns i freqüentats. 

Però Beck és encara al Romea 
i ha calgut substituir-lo. Ben 
segur que el magnífic actor i 
director tenia al cap molt bé la 
funció i el seu ritme, una cosa 
fonamental en una obra on no 
passa res i a on ens expliquen la 
història de manera fragmentària 

com si fóssim en una 
conferència. L’estrena no va ser 
una bona funció perquè el 
substitut no té encara les eines 
per portar la funció amb la 
gràcia i simpatia que requereix.   
–S. Fondevila

NOTA AL PEU El boig d’El loco y 
la camisa també escriu.

8 veces te dejo

La Seca. Fins al 6 de juliol

El millor del Grec

Beyond
‘Beyond’ convida els 
espectadors a explorar límits: 
els que separen els humans 
dels animals, la gent de seny 
dels bojos i la lògica dels 
somnis. Amb calidesa, emoció i 
algun toc de surrealisme, els 
artistes de Circa mostraran les 
seves habilitats extraordinàries 
–com van fer ja al Grec 2013–, 
però també les ombres de la 
naturalesa humana i, el que és 
més important, un univers de 
sentiments i tendresa.
Mercat de les Flors. Lleida, 59. 
www.mercatflors.cat. Poble-sec 
(L3). 24 €. Del 23 al 26 de juliol. 
21.30 h.

Sun
El món és un lloc meravellós... 
però també perillós, adverteix 
Hofesh Shechter en aquesta 
peça. Autor de coreografies que 
van d’‘Uprising’ al seu darrer 
èxit, ‘Political Mother’,‘Sun’, 
produïda amb el suport del 
Mercat de les Flors, és el darrer 
espectacle d’aquest artista 
nascut a Israel que va ballar amb 
la Batsheva Dance Company i 
que s’ha consagrat a Europa.
Teatre Grec. Pg. Santa Madrona, 
36. www.bcn.cat/grec. De 16 a 
30 €. Del 9 al 10 de juliol. 22 h. 

tauberbach
Alain Platel investiga la ‘dansa 
bastarda’ a partir de dues fonts 
d’inspiració: una, el projecte 
‘Tauber Bach’ de l’artista 
polonès Artur Zmijewski, que va 
proposar a un grup de sords 
cantar música de Bach tal com 
la percebien. I l’altra, el 
documental ‘Estamira’, de 
Marcos Prado, que se centra en 
una dona esquizofrènica que 
sobreviu en un abocador de Rio 
de Janeiro.
Teatre Lliure: Montjuïc Pg. Santa 
Madrona, 40-46.  
www.teatrelliure.com. Poble-sec 
(L3). 26 €. Del 11 de juliol al 13 
de juliol. 20.30 h. 

The fountainhead
Què ha de fer un creador, ser 
fidel als seus ideals o trair-los 
per tal d’assegurar-se l’èxit? Cal 
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