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Teatre

El teatre de Wadji Mouawad no 
deixa mai indiferent, i en 
conseqüència provoca l’adhesió 
o el rebuig d’un discurs 
apocalíptic que furga sempre en 
la profunditat de l’ànima 
humana i a on es barregen la 
filosofia i la poesia amb la sang 
que brolla dels cossos. Tot i 
formar part d’una tetralogia, 
Cels és un text un xic llunyà dels 
aplaudits Incendis o Litoral, tant 
per l’anècdota teatral com per la 
densitat de la paraula de l’autor. 

En certs moments pot fer-se 
fins i tot incomprensible, com en 
els poemes del pare del Valéry, i 
en altres el text ressona força 
grandiloqüent. Això no treu que 
Cels incideixi en el tema cabdal 
que impregna els textos de 
Mouawad: la recerca de la 
identitat. I que trobem a l’obra 
retalls de reflexions 
contundents i ben elaborades 
com el monòleg sobre l’amistat 
i la paternitat que interpreta 
Eduard Farelo.

Cels ens presenta el que 
podria ser un cèl·lula secreta de 

la CIA que controla les 
comunicacions i que segueix les 
pistes d’uns missatges que fan 
preveure un atemptat. El suïcidi 
del criptògraf  i l’arribada d’un 
amic d’aquest, així mateix 
criptògraf, és el desencadenant 
del conflicte que es barreja amb 
les històries personals dels cinc 
experts.

Un argument molt 
cinematogràfic, quasi un thriller, 
que Oriol Broggi serveix amb 
enorme exigència i uns 
intèrprets francament encertats 
entre els quals sobresurt la 

veritat inapel·lable d’Eduard 
Farelo (l’amistat), la decadència 
(Xavier Boada)  o el dolor i la 
culpa de Màrcia Cisteró, malgrat 
el forçat final de tot plegat. 
Magnífic l’espai sonor (Damine 
Bazin) i molt ben resolt el joc 
amb les pantalles, en aquest 
cas elements imprescindibles 
de la dramatúrgia. Una funció 
molt interessant.  
–Santi Fondevila

NOTA AL PEU Aquesta obra 
tanca la tetralogia La sang de 
les promeses.

Els segrestos en to de 
comèdia acaben malament. 
Per fer riure els segrestadors 
han de ser maldestres, mal 
avinguts i molt amateurs. El 
llest sempre és el segrestat, 
capaç de donar-li la volta a la 
síndrome d’Estocolm. New 
Order ho té tot per complir 
amb aquest retrat, fins i tot 
un autor (Sergi Pompermayer) 
especialitzat en el gènere. 
Doncs ens equivoquem. 
Aquesta peça és el text més 
obertament polític de la 
cartellera. Gairebé un 

pamflet d’agitació ideològica.
La comèdia només és un 

mecanisme per baixar la 
barrera, així com l’intercanvi 
d’arguments demagògics és 

un ardit intel·ligent per deixar 
l’espectador davant d’una 
disjuntiva sense matisos quan 
totes les variables del debat 
han deixat de tenir sentit.

Pompermayer es posiciona 
amb una claredat sorprenent 
i amb una contundència en la 
seva incorrecció política que 
exigeix   molt valor personal. A 
més és un drama ètic molt 
ben dirigit en el qual destaca 
la ‘mare coratge’ 
interpretada per una 
entregada i ferida Marta 
Domingo.  
–Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU És la primera 
obra que dirigeix Pompermayer.

Cels

New order

Biblioteca de Catalunya  
Fins al 27 de juliol

Sala Flyhard. Fins al 14 de juliol

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!
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01. 
CELS
L’obra de Wajdi Mouawad que 
dirigeix Oriol Broggi és, sens 
dubte, la millor de la temporada, 
un thriller poètic que ens farà 
sortir del teatre, literalment, 
tremolant. El dia que els poetes 
agafin les armes...  Biblioteca 
de Catalunya. De dc. a dg. 

02. 
M.U.R.S.
Per fi, podem tornar a veure La 
Fura dels Baus a Barcelona. Al 
món, els tenen cada temporada, 
amb espectacles dels quals se’n 
diuen meravelles. Però aquí... han 
creat el primer smartshow de la 
història.  Castell de Montjuïc. 
Del 30 de juny al 5 de juliol

03. 
EL ZOO DE VIDRE
Tennessee Williams sempre mereix 
una visita i si, a sobre, és aquesta 
obra i la dirigeix Josep Maria Pou, 
no caldria afegir res més. Compte 
amb Dafnis Balduz! 

 Teatre Goya Codorníu. De 
dimarts a divendres

04. 
NEW ORDER
Ho diu l’Olivares: és l’obra 
més contundent i política de 
la cartellera, escrita per Sergi 
Pompermayer.  Sala Flyhard. De 
dijous a dilluns

05. 
MERDA D’ARTISTA
La tropa de ‘Pegados’ torna a la 
càrrega amb aquest musical de 
petit format. Cal seguir-los de 
prop.  Teatre Poliorama. De 
dimecres a diumenge
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a timeout.cat
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