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Teatre

OPTIMISME
Mirin per on, però aquest matí 
m’he aixecat optimista, he mirat 
la programació dels teatres de la 
temporada que ve i he pensat: coi, 
ja ha passat el temporal. ¿Serà 
que m’he avesat a les ‘misèries’ 
d’aquests tres anys insofribles de 
crisi econòmica i d’idees? ¿Serà 
que el canvi de cicle s’ha assentat 
i tothom ha trobat el camí? ¿Serà 
que he oblidat, per exemple, l’any 
2007, o el 2003? En els últims 
anys, ho confesso, m’ha costat 
molt fer un top 10 dels espectacles 
imperdibles de la cartellera.

CREIXEN I TORNEN
Em poden dir que hi ha un excés 
de ‘velles glòries’, però també és 
cert que els jovencells que van 
començar a bellugar-se fa cinc 
anys han agafat posicions. El cas 
de Les Antonietes és el més clar. 
O el de Nao Albert, Marcel Borràs i 

Prisamata. Per altra banda, veiem 
com hi ha coses que han tornat al 
seu lloc, o al lloc que millor els va. 
Julio Manrique, per exemple, actua 
i dirigeix al Lliure. Sergi Belbel serà 
al Romea. I Àlex Rigola i Carles 
Santos, al Nacional. Tornen les 
línies mestres, les identitats.

ELS PERDEDORS
N’hi ha, esclar, que perden. Perquè 
en tota història sempre hi ha 
algú que perd: el teatre català. 
Sembla ser que només el Nacional 
mantindrà la flama encesa. I l’off. 
En general, els autors locals es 
menjaran les escorrialles, com els 
gossos que, Edat Mitjana estant, 
corrien per sota la taula dels 
nobles a l’espera de caçar un os 
amb una mica de teca. Vaja, que 
fet i fet tornem al 2001. Tot torna 
a començar. Esperem que ara fem 
les coses bé i la història del teatre 
català no sigui un etern retorn.

Tot torna a començar

Treplev
Per Andreu Gomilla

Estan d’estrena

A house in Asia
L’Agrupación Señor Serrano 
presenta un western escènic on 
la realitat i les seves còpies es 
mesclen, dibuixant un retrat 
despietadament pop de la 
dècada posterior a l’11-S i que 
va donar pas al segle XXI. 
Mercat de les Flors. Lleida, 59. 
www.mercatflors.cat. Poble-sec 
(L3). 20 €. Del 10 al 12 de juliol. 
20 h.

GRATIS Guillotina
Proposta entre la ‘performance’ 
i la metàfora de Iago Pericot que 
no té res de violència i molt de 
catarsi. I l’únic protagonista és 
el públic. Conscients que la 
societat en què vivim travessa 
un moment confús, els creadors 
d’aquesta proposta ens 
conviden a buscar en el nostre 
interior la idea que ens genera 
més desassossec per tal 
d’alliberar-la. Només caldrà 
activar el mecanisme de 
la guillotina.
Mercat de les Flors. 
Lleida, 59. www.
mercatflors.cat. 
Poble-sec (L3). 19.30, 
21.30 i 23.30 h. Fins 
al 12 de juliol.

El paraíso es un lugar 
tranquilo
Un espectacle, creat per Juan 
Navarro, ‘performer’, actor i 
director escènic que ha 
col·laborat amb Rodrigo García i 
La Carnicería, Roger Bernat i La 
Fura dels Baus, porta a escena 
un decàleg d’especulacions 
escèniques sobre la por. 
Compta amb Muha Madou Jvo, 
Juan Navarro, Gonzalo Cunill i 
Rafael Navarro.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 
12. www.anticteatre.com. 
Urquinaona (L1-L4). 6 €. Del 10 
al 12 de juliol, 21 h. Dg. 13, 20 h.

La canción del camino viejo
Dos germans són els amos 
d’una vella ‘gomería’, on 
arreglen neumàtics. Però quan 
van construir la nova autopista i 
sobre ella una enorme estació 
de servei, hi van fer una 
moderna ‘gomería’. Un 

espectacle del Festiu Fringe de 
Miguel Franchi, amb Santiago 
Dejesús i Severo Callaci.
Almeria Teatre. Sant Lluís, 64. 
www.almeriateatre.com. Joanic 
(L4). 10 €. Del 12 al 13 de juliol. 
21 h.

Per sobre de totes les coses
Adaptació catalana de Marc 
Gómez del musical nord-
americà ‘Bare’, una òpera pop 
amb música de Damon 
Intrabartolo, lletres de Jon 
Hartmere i llibret dels mateixos 
Hartmere i Intrabartolo. Dirigida 
per Daniel Anglès.
Teatre Gaudí. Sant Antoni Maria 
Claret, 120.  www.teatregaudi-
barcelona.com. Sagrada Família 
(L2-L5). De dc. a dv., 20.30 h. Ds., 
18 i 21.30 h. Dg., 18 h. 24 € 
(prèvies del 10 al 13 de juliol 14 
€). Fins al 31 d’agost.

Shakespeare on the Beat
‘El somni d’una nit d’estiu’ és 
una de les obres de 
Shakespeare més rimades, així 

que només era una 
qüestió de temps que 
la peça s’acabés 
trobant amb l’univers 
de la poesia urbana. I 
Moisès Maicas ha 

apropat l’obra de 
Shakespeare al 

llenguatge dels joves amb 
l’ajuda d’un DJ que serveix en 
viu la base musical per a les 
rimes dels intèrprets.
CCCB. Montalegre, 5.  
www.cccb.org. Catalunya (L1-L3). 
16 €. Del 10 al 13 de juliol.  
20 h.

Compra 
entrades i 
consulta la 
cartellera a
timeout.cat

Una comèdia irònica, divertida i 
molt ben interpretada que posa a 
l’ull de l’huracà les força 
intocables organitzacions no 
governamentals. Els eufòrics és 
potser una, o la millor, de les 
comèdies de la temporada 
perquè la diversió no és gratuïta i 
frívola, perquè la mirada de Pep 
Pla i Marc Angelet, redactors 
d’aquest magnífic treball de 
creació, és afilada i directa i 
retrata uns personatges molt 
humans i reconeixibles i perquè 
planteja l’oposició entre 
solidaritat i egoisme d’una 
manera planera i molt adequada.

Els quatre intèrprets (Lluís 
Villanueva, Mercè Martínez, 
Rosa Cadafalch i Xavi Francés) 

es multipliquen en una dotzena 
de personatges i fan de 
l’austeritat escenogràfica un 
exemple de virtut. Els eufòrics, 
amb una producció més 
poderosa, ompliria qualsevol 
teatre comercial. De moment, 
no se la perdin. Satisfacció 
garantida.–Santi Fondevila

NOTA AL PEU Una coproducció 
del CAET de Terrassa. 

Els eufòrics

Sala Muntaner. Fins al 27 de juliol

Pren  
nota!
“Oriol Broggi 
dirigeix ‘Cels’ amb 
enorme exigència 
i uns intèrprets 
francament 
encertats”
Santi Fondevila sobre ‘Cels’. 
Biblioteca de Catalunya.  
Fins al 27 de juliol.

Time Out per a Codorníu
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