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El Grec ja disposa de la seva
pròpia comèdia ben negra,
gentilesa de l’autor i director
(i també excel·lent actor, no
ho oblideu)Manel Dueso. I
compodreu comprovar a la
fitxa de l’espectacle, amb un
quartet protagonista també ben
matador, i amb prou potencial
per convertir aquest text ple de
trames criminals que amaguen
dins seu foscos instints suïcides
en un gran èxit popular. Per cert,
hemdit que aquesta obra en què
conviuen homes cansadets de
la vida fins a dir prou, expresi-
diaris amb nostàlgia de la seva
acollidora cel·la, exprostitutes
desorientades i adolescents amb
ambicions coreogràfiques, és
una comèdia negra? Doncs el
seu autor està convençut que,
segons com ens lamirem, pot
semblar un drama blanc o un
vodevil filosòfic sobre l’etern
tema de la gran distància que
separa els nostres anhels i desit-
jos de la nostra realitat. TEXT I
DIR.: MANEL DUESO. INT.: ÀUREA
MÁRQUEZ, CARLOTA OLCINA,
FRANCESC ORELLA, BORIS RUIZ.
FINS AL 3/8. LA VILLARROEL.
VILLARROEL, 87. METRO: URGELL
(L1). TEL.: 934 511 234. PREU:
22-26€. HORARI: DE DT. A DS.,
20.30H.; DG., 18.30H.

ELS EUFÒRICS
El Grec també ho ha vist ben
clar: cal salvar la gamba sigui
com sigui! Amics, amigues: si
no actuem ràpid, ben aviat la
gambeta zebra del delta del
Gurb (que potser no és gaire
gustosa, però resulta sens dubte

entranyable) serà un nommés
afegit a la llarga llista d’espè-
cies desaparegudes. I per això
precisament Pep Pla iMarc
Angelet han escrit aquesta
comèdia: perquè prenguem
consciència de les dimensions
del problemamentre riem
una estona en companyia d’un
molt eixerit grup d’intèrprets.
Sigueu tan interessadament
solidaris comho són alguns dels
personatges que es deixen caure
pel divertiment, i doneu també
vosaltres un cop demà al crustaci
amenaçat!DE PEP PLA I MARC
ANGELET. DIR.: PEP PLA. Q-ARS.
INT.: ROSA CADAFALCH, XAVI
FRANCÉS, MERCÈMARTÍNEZ,
LLUÍS VILLANUEVA. FINS AL 27/7.
SALAMUNTANER. MUNTANER,
4. METRO: UNIVERSITAT (L1,
L2). TEL.: 934 515 752. PREU:
18-20€. HORARI: DE DC. A DS.,
21H; DG., 19H.

NIT DEMUSICALS
Moltes veus ben conegudes que
s’han passejat permolts dels
millorsmusicals que s’han pogut
veure a casa nostra, tota una
BandaMunicipal de Barcelona,
un grapat dels nostresmés no-
tables autors (de Belbel a Bru de
Sala passant per Bozzo, Vázquez
Montalbán,Miralles o Alias
Velasco) com a responsables
de les lletres de les cançons que
escoltarem i un únic compositor
com a culpable de tant enrenou:
Albert Guinovart. Sí: el mateix
Guinovart que es plantarà al
mig de l’escenari del Grec amb
aquest piano que domina com
fan pocs dels nostres virtuosos
de l’instrument; el que ens ha
fet creuar els oceans farcits de
pirates deMar i cel, ha evocat a
Flor de nit el vell Paral·lel d’altres
temps amb tanta passió com la
que demostra pel tema Xavier
Albertí, s’ha apropat a la crònica
negra de la nostra ciutat en com-
panyia de la Vampira del Raval,
ha organitzat trios amorosos
a l’illa deserta de Paradís o ha
tingut la gosadia de fer cantar el
nostre arquitectemés universal a
Gaudí.MÚSICA I PIANO: ALBERT
GUINOVART. DIR. ESCÈNICA:
DAVID PINTÓ. DIR. MUSICAL:
HENRIE ADAMS. INT.: BANDA
MUNICIPAL DE BARCELONA,
DANIEL ANGLÈS, DEU DE VEU,
XAVIER FERNÁNDEZ, ELENA
GADEL, IVAN LABANDA,MONE,
NINA, TONI VIÑALS. 13/7. TEATRE
GREC. PG. DE SANTAMADRONA,
36. METRO: POBLE SEC (L3). TEL.:
933 161 000.
PREU: 12-22€. HORARI: 22H.

+ estrenes

Aquests dies, i arran de la pre-
sentació al Grec del memorable
nou espectacle d’Ivo van Hove
The Fountainhead, han abundat
entre els crítics teatrals barce-
lonins les discussions entorn
de la defensa de l’individualis-
me i l’egoisme a ultrança i les
maldats de l’altruisme sempre
aparentment generós que pre-
conitzava Ayn Rand, la polè-
mica autora de la novel·la que
inspira aquell muntatge. Doncs
ves per on, i encara que les ide-
es de JosepMaria Miró de ben
segur no tenen res a veure amb
les de la senyora Rand, vet aquí
que l’excel·lent nova obra de
l’autor d’El principi d’Arquime-
des ens presenta precisament
un cas d’altruisme sota sospita,
ficat en un context en què l’al-
truisme pot tenir efectes devas-
tadors per a aquells altres que,
i encara que sigui a canvi d’un
sou demisèria, intenten defen-
sar com poden la seva feina. I
si aquesta defensa implica trair
unamiqueta, parlar més del
compte quan un hauria d’estar
calladet i assenyalar les man-
cances de l’altre com qui no vol
la cosa, doncs es fa, i ja està.
Podríem dir (i això fins i tot pot
resultar tranquil·litzador) que
en situacions de crisi, el Siste-
ma és el culpable que aparegui
el pitjor i més mesquí de nosal-
tres mateixos. Però hi podríem
afegir que, si això passa, és per-
què la matèria primera que ens
porta a actuacions d’aquesta
mena ja la tenim dins nostre (i
això ja no resulta tan tranquil-
litzador).

La nova obra deMiró forma
en cert sentit unamena d’in-
tens díptic amb l’esmentada
Arquimedes, tant pel que fa al
context laboral (allà, els mo-
nitors per a nens d’una piscina
pública; aquí els treballadors
d’un casal de cultural) que de-
termina els vincles entre els
personatges, com per la ma-
teixa estructura dramàtica i els
índexs temàtics pels quals es
mou el text. I aquesta mena de
vinculació (que, d’altra banda,
no té res de repetició) ens par-
la de la lucidesa quemostra el
seu autor a l’hora de plasmar a
l’escenari els ambigus i sovint
contradictoris comportaments
de l’espècie humana i el caràc-
ter relatiu que acostumen a te-
nir les veritats absolutes: a la
piscina d’Arquimedes n’hi havia
prou amb una inversió del de-
corat perquè els fets inqüestio-
nables se’ns mostressin del tot
qüestionables, mentre que en
aquest cas n’hi ha prou amb un
efecte de rebobinament de cin-
ta perquè el que ens explica un
personatge adopti una aparen-
ça del tot diferent de la que in-
diquen les seves paraules.
Miró, amb l’ajut de tres bons
actors, dibuixa amb força un
tèrbol paisatge humàmassa
creïble per restar-hi indiferent.
I com passava també a Arqui-
medes, ens insinua que tots
som susceptibles d’adoptar les
actituds dels personatges, en
unmón en què els delictes i les
faltes no prescriuenmai; per
molt pagat que estigui el deute
que van originar, sempre pot
haver-hi algú disposat a voler
tornar a cobrar aquest deute.
La Seca Espai Brossa.

ESTRIPAR LA TERRA
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

INFO + VENDA ENTRADES: www.festivalesbaiolat.cat

UN CAP DE SETMANA D’ESPECTACLES PER A TOTA LA FAMÍLIA

‘Mata’m’ és la comèdiamés

negra del Grec. FOTO: D. RUANO


