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TEATRE
•NOHAS TROBAT RESMILLOR?
PER PASSAR L’ESTONA
T’AGRADARÀ
NO TE LA PERDIS
OBRAMESTRA

L’APUNTADOR

UN FÒRUMOBERT A TOTHOM
Per participar en el Fòrumde
Pedagogia sobre les Arts i les Tèc-
niques de l’Espectacle, organitzat
per l’Institut del Teatre dins de les
activitats vinculades a la celebració
del seu centenari, no cal pas ser
cap alumneo exalumnede l’IT.
Fins al proper dia 17 de gener, en-
cara esteu a temps d’inscriure-us
a aquest fòrum, que es fa del 3 al
7 de febrer i aborda l’actual salut
pedagògica de les arts escèniques
catalanes i lamanera comaquesta
incideix en la qualitat artística i
tècnica dels nostres espectacles.
Inf. Institut del Teatre.
www.institutdelteatre.cat.
(932273900.

‘LLEGIR EL TEATRE’
Aquest és el títol del projecte que
comparteixenel TeatreNacional
de Catalunya i el Servei deBibliote-
ques del Departament deCultura
de laGeneralitat. Del quees tracta
és d’agafar elmodel de treball i dis-
cussió sobreobres literàries seguit
pels clubs de lectura, i aplicar-lo de
formaexclusiva a textos teatrals
quepassaranal llarg de la tem-
poradaper l’escenari del TNC: ara
mateix, Fum i La rosa tatuada són
el centre d’atenció d’aquests clubs,
que continuaran la sevaactivitat
fins almesde juny. Consulteu les
biblioteques catalanes que s’han
adherit al club awww.tnc.cat.

Totshosabem:enrealitat, els
actors i les actrius, encaraque
anunciïnquees jubilen, sóncom
els toreros,nos’acabende jubilar
mai.Però, comquesemprehi
ha lapossibilitatqueaquest cop
vagidedebò, caldrànoperdre’s
l’ocasióde tornaragaudirde la
presènciadeMontserratCarulla
enelque, si femcasa les seves
pròpiesparaules, serà–simésno–
el seudarrerpapercomaactriu
protagonista.LaCarulla,nocalni
dir-ho, s’haguanyatapolseldret
a serconsideradaunaglòriana-
cionalde l’art interpretatiu.Però
nos’ha limitat aoferir-nosal llarg
dels anysun fotimerd’actuacions
memorables: amésamés, s’ha
convertit en lagranmatriarca
d’unaveritable saga teatralqueno
faaltracosaquecréixercadacop
unamiquetamés; enaquest sen-
tit, elsPeña-Carullavénenaser
unamicacomlaversiócatalana
delquerepresentaaAnglaterra la
dinastiaRedgrave,perposarun
exempleben il·lustre.Noméscal
queensfixemenels títolsdecrè-
ditde l’espectaclequearaarriba
alRomeadesprésd’haveresgotat
entradesalTemporadaAlta.

Lafilla,Vicky, i lanéta,Miranda
Gas (recordemque totes tresvan
protagonitzarelmusicaldeSond-
heimaLittleNightMusic), aquest
copnohi són.Però, acanvi, aquí
tenimunquasidebutant (el seu
primerpaperel va ferambnou
anyetsaTheFullMonty, dirigit
perunMarioGasquegairebé
exerceix tambédemembre
honoríficdel clan)que, si respon
alnomd’AleixPeña, és justament
perquèésunaltredelsnétsde
laCarulla. I el seupare,Roger
Peña (Poderabsoluto), resulta ser
també l’autor idirectord’aquesta
obraquevaescriure teninten tot
momentmolt clarquenomés la
marepodia interpretar l’àviade la
història. Iqui éscapaçdenegar-li
resaunfill?Especialment si
aquestfill t’escriuobresde teatre.

UNSINCERHOMENATGEA

LAGENTSENZILLA

Aixòéselquevol seraquesta
comèdiaambrerefonsamarg,
enparaulesdel seucreador. I, si
hovol ser, ésperquèRogerPeña
témolt clarque lagent senzilla
dotadadecorprotectoracostuma
sovintahaverd’anar tirantenun

mónenquèabunden la fredor
emocional i lespenúriesquotidi-
anesde totamena.Peñaafegeix
que, enaquestamenademón, la
tecnologiaactuadevegadescom
unobstaclemésque impedeixel
contacteambelmónreal.Esclar
queaquestesparaules segurque
no les subscriuriapasel seupropi
personatge: la iaiade l’obraésuna
veritableaddictaa lesnoves tec-
nologiesqueespotpassarhores
xatejant iprenentorxata, la seva
begudapreferida.Ésambrosia!

SEMPRE ET FIQUESPELMIG, IAIA!

Cal, enqualsevol cas, que la
familiaritat de la proposta i la
seva vessant sentimental nous
confonguin.Tal comdiu el seu
autor, aquesta és una comèdia
neorealista carregadade situ-
acions pròpies del teatre de la
crueltat. Compodria no ser-ho,
si tenimencompte quepel seu
argument passen temes tan se-
riosos comara l’atur juvenil, els
desnonaments indiscriminats, la
solitudde la vellesa o les barreres
comunicatives que s’alcen entre
generacions diferents?Ara bé:
hadequedarmolt clar queuna

cosa és comunicar-se i una altra
ficar-se allà onno et demanen.
I la nostra àvia té certa tendèn-
cia a caure en aquesta segona
opció. La iaia tafanera aramateix
comparteix el pis ambunnét que
no troba feina. I aquesta nit el noi
s’hapresentat ambuna amiga
que vés a saber si es limitarà a
ocupar el rol d’amiga o voldrà
ser alguna cosamés. La iaia ja ha
arrufat el nas només veure-la en-
trar a casa. I, esclar, ara es tracta
d’agafar el got d’orxata i seguir el
nét i la convidadaper tot arreu,
a veure quina enportende cap.
Esclar que, benmirat, tambéva
bé trencar unamica la rutina
ambnoves inquietuds. El que
queda clar és que la granCarulla
no s’havia presentatmai tan
perepunyetes comaquest cop.
RAMONOLIVER

EL MEU NÉT, NI TOCAR-LO!
MONTSERRAT CARULLA, ADDICTA A L’ORXATA I ELS XATS,
ES VOL ACOMIADAR DELS ESCENARIS EN COMPANYIA DE LA FAMÍLIA

IAIA!!!

Autor i dir.: Roger Peña. Int.:Mont-
serrat Carulla, Vicky Luengo, Aleix
Peña.Data: Fins al 19/1. Lloc: Teatre
Romea. Hospital, 51.d Liceu (L3).
(93 301 55 04. €De 19 a 29 euros.
CDj. i dv., 20.30h; ds., 18 i 20.30h;
dt. 31/12, 22h; dc.1/1, 19h.FO
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