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TAN BONICA AQUESTANIT
Com i quan va començar tot?
Doncs cap allà l’any 1927,amb
l’estrena de ‘Show boat’: vet
aquí un espectacle musical que,
i a diferència del que passava a
la gran majoria dels espectacles
musicals que es representaven
al Broadway de l’època –opere-
tes europees excloses– no era el
resultat de presentar de forma
conjunta una sèrie d’esquetxos
còmics alternats amb boniques
cançons, sinó que oferia una
estructura dramàtica en què el
temes cantats formaven un tot
integrat amb el desenvolupa-
ment argumental de la història.
I fins on ha arribat aquella
forma de fer teatre musical que
va néixer llavors? Doncs, per
posar-ne un cas recent i irre-
verent, fins a la divertidíssima
‘The book of mormons’ que ja fa
unes quantes temporades que
triomfa a Broadway i al West
End. Al llarg de les dècades que
separen aquests dos especta-
cles, el teatre musical ens ha
permès gaudir de la ironia amb
rerefons sexual del Cole Porter
d’‘Au, fem-ho’, del monòleg
interior ple d’expectatives sobre
la paternitat del Soliloqui de
Rodgers i Hammerstein II, o del

no menys introspectiu ‘Sentir-se
viu’ amb què Stephen Sondheim
plasma l’ambivalent recerca
d’una relació afectiva capaç de
trencar la solitud sense men-
jar-se del tot la llibertat. Això,
per posar només uns quants
exemples, entre els temes que
escoltarem al llarg d’un espec-
tacle amb què la companyia La
Barni Teatre (‘Ojos verdes’) es
deixa de coples i, sota la direcció
d’un gran amant del gènere
com ara Xavi Casan, s’apropa
cronològicament als clàssics del
musical des de la més estricta
intimitat. Quin gust! AMB MARC
SAMBOLA I MARC VILAVELLA.
DIR. ESCÈNICA I SELECCIÓ: XAVI
CASAN. FINS AL 6/7. LA SECA
ESPAI BROSSA. FLASSADERS, 40.
METRO: JAUME I (L4). TEL.: 933
151 595. PREU: 12€. HORARI:
DE DJ. A DS., 22H; DG., 20H.

8 VECES TE DEJO
Tu, quants cops estàs disposat
o disposada a ser abandonat o
abandonada per la teva parella,
i a reconciliar-te després amb
ella un cop més com si res no
hagués passat? Doncs la Laura,
al llarg dels sis anys de relació
que ha tingut amb l’Steven, ha
hagut de suportar tants aban-

donaments com els que indica
el títol d’aquest espectacle amb
què el novíssim teatre argentí
ens fa una nova visita. I en què,
per cert, ens podrem retrobar
amb el mateix Gabriel Beck que
acaba de protagonitzar l’estu-
penda ‘El loco y la camisa’ i que
aquí exerceix la doble funció
d’actor i director. Però tornem
a la Laura (una noia que busca
estabilitat emocional i creu en
les parelles de llarg recorregut i
en la capacitat transformadora
de l’amor) i l’Steven (un noi
d’aquells que la gent com
cal acostuma a definir com a
immadur, per allò que és tan
incapaç d’assumir un compromís
sentimental amb perspectives
de futur com de renunciar a
l’amor que li provoca la seva
Laureta): s’admeten apostes
sobre si aquests dos podran
finalment superar pors i manies
o si sucumbiran en l’intent.
DRAMATÚRGIA: ELVIRA GÓMEZ.
DIR.: GABRIEL BECK. INT.: MARÍA
JOSÉ CORDONET, LAUTARO
CORREA, GABRIEL BECK. FINS
AL 6/7. LA SECA ESPAI BROSSA.
FLASSADERS, 40. METRO:
JAUME I (L4). TEL.: 933 151 595.
PREU: 15€. HORARI: DE DC. A
DS., 20.30H; DG., 18.30H.
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25% Dte. Salt en paracaigudes i
samarreta amb SkyDive BCN.
Compra una activitat de 264€ per 199€

preu

199€ compra ara!

61% Dte. Curs PER de patró de recrea-
ció a motor a Escuela Náutica Neptuno.
Compra un pla de 20€ per 10€

preu

295€ compra ara!
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S’està convertint ‘Joc de trons’
en una obra de referència per a
tots els moviments antisistema
que corren pel món, i que pre-
tenen transformar-lo de cap a
peus convençuts que les regles
del joc ni són regles ni són altra
cosa que un gegantesc engany
que cal capgirar per complet?
Fins ara era coneguda ja l’afició
de Pablo Iglesias a tot el que
passa als Regnes de Ponent, i
fins i tot la seva intenció d’es-
criure un llibre en què pensa
establir comparacions entre els
personatges de la saga i els més
lluïts representants de la nostra
classe política. I ara, la ja cèle-
bre banda sonora de l’estupen-
da sèrie li serveix també com a
to de trucada demòbil al segres-
tador número 3 de l’organitza-
ció New Order, la mateixa que
protagonitza la molt notable
obra que Sergi Pompermayer
acaba d’estrenar en una sala, la
FlyHard, ben acostumada ja a
acollir segrestos teatrals de tots
els colors, però sempre tocats
d’un punt d’humor: només cal

recordar aquella ‘Burundanga’
de Jordi Galceran en què, per
cert, es ponderaven les qualitats
d’una droga (la del títol) amb
efectes similars a la que fan ser-
vir els segrestadors d’aquest al-
tre espectacle.
Segrestar, no cal ni dir-ho, és

una cosa molt seriosa que –i
una mica com a resultat de la
influència tarantiniana– ens
hem acostumat a veure sovint
com a punt de partida de tota
mena de comèdies salvatges.
Però Pompermayer ressitua les
coses al seu lloc. I després d’ha-
ver-nos fet riure una mica, ens
fa sentir ja de ple el dramatisme
d’una situació que no és per a
bromes, darrere la qual queden
força ben apuntades les conse-
qüències terribles a què poden
abocar les situacions socials
desesperades per a les quals ja
no sembla existir altra sortida
que l’exercici de la violència di-
guem-ne que revolucionària.
Fins i tot les trucades maternals
que rep el núm. 3 amb sintonia
de ‘Joc de trons’ inclosa, i que
proporcionen inicialment els
seus bons moments de diver-
sió, acaben revelant una tràgica

realitat del tot vinculada a les
perversions d’un sistema que
sovint pot convertir la paraula
‘llei’ en sinònim de la paraula
‘injustícia’. Pompermayer, lluny
del reduccionisme fàcil, se n’es-
tà molt de sacralitzar aquesta
colla de segrestadors amb poca
manya i susceptibles també de
caure de quatre grapes en els
suborns disfressats amb què
poden temptar-los els segres-
tats poderosos que se les saben
totes. Però el seu text, conduït
amb vigor pel quartet protago-
nista i dirigit amb força per ell
mateix, no dubta a l’hora d’as-
senyalar l’origen de la disbau-
xa i els perills incontrolables a
què pot donar lloc la prepotèn-
cia dels que creuen dominar per
complet el joc perquè creuen
també estar jugant davant una
colla d’imbècils.
Això fins que als imbècils se’ls

creuen (o no?) els cables, deci-
deixen deixar de semblar-ho i
decideixen també que després
d’haver-se arruïnat comprant
preferents ara toca arruïnar la
vida a aquells que els les van
vendre. I llavors, ja l’hem feta
grossa. Sala FlyHard

NEWORDER
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER


