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Han passat catorze anys, des

que el desaparegut teatre

Malic va estrenar I mai no ens

separarem i va donar a conèixer

al públic català l’obra d’un autor

noruec anomenat Jon Fosse. Un

autor que, com vam poder com-

provar també quan la Beckett

va presentar Vindrà algú, o quan

Patrice Chéreau ens va deixar

aclaparats amb el seu colpidor

muntatge I am the Wind, ha

fet del minimalisme de la seva

dramatúrgia, les frases inacaba-

des, els llargs silencis i el neguit

íntim dels seus personatges els

grans instruments d’una forma

de fer teatre que ha acabat per

transformar-lo en un dels autors

vius més representats a tot el

món. Per què, llavors, i malgrat

aquests intents aïllats, Fosse

continua sent entre nosaltres

un notable desconegut? Ara,

la directora Ester Roma Calle

–que va quedar fascinada pels

silencis d’aquesta obra quan

els va treballar fa una dècada,

mentre estudiava art dramàtic

a Berlín– ens proposa trencar

aquest desconeixement. I

endinsar-nos en un hivern (sens

dubte, l’estació que més escau

al nostre autor) en el qual un

home (casat,amb fills i que està

fent un viatge per motius de

feina) i una dona (acostumada

als encontres fugaços i furtius)

perdran el món de vista tancats

a l’habitació d’un hotel. DE
JON FOSSE. DIR.: ESTER ROMA
CALLE. INT.: RAMON BONVEHÍ,
BÀRBARA ROIG. FINS AL 2/11.
VERSUS TEATRE. CASTILLEJOS,
179. METRO: GLÒRIES (L1).

TEL.: 936 035 152. PREU: 20
€. HORARI: DE DC. A DS., 20 H;
DG., 18 H.

TAP FACTORY

Vau vibrar i riure ambMayu-

mana i no us heu perdut

cap de les visites que ens ha

fet Stomp!? Us deliu per la

percussió alegrement sorollosa

i per aquesta forma de claqué

desenfadat i informal que

coneixem amb el nom de tap

dance, però tampoc feu fàstics

al hip-hop? Us agraden els

espectacles en què la coreo-

grafia acaba prenent un aire

gairebé atlètic i es transforma

en pura acrobàcia? Doncs llavors

no ho dubteu més: aquest és el

vostre espectacle. El vostre i el

dels milers d’espectadors que ja

han aplaudit aquesta enèrgica

proposta al llarg de l’extensa

gira que la companyia està fent

per tot Europa. Creat i dirigit

pel ballarí i coreògraf Vincent

Pausanias, el muntatge promet

proporcionar ritme trepidant,

música i dansa amb una mica

de circ i diversió apta perquè en

pugui gaudir públic de qualsevol

edat. DIR.: VINCENT PAUSANIAS.
INT.: GILLES GUENAT, JÉRÉMIE
CHAMPAGNE, RAÚL ENRIQUE
HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ANDREA
CATOZZI. FINS AL 26/10. BARTS.
AV. PARAL·LEL, 62. METRO:
PARAL·LEL (L2, L3). TEL.: 933 248
492. PREU: 20 - 34 €. HORARI:
DC. I DJ., 20.30 H; DV., 21 H;
DS., 18.30 I 21.30 H; DG., 19 H.

LA GENT MOLESTA

Aquí no s’hi val la passivitat: tu

també t’has de mullar i partici-

par activament en l’assemblea

extraordinària convocada pels

veïns. I no confongueu les coses:

no heu caigut pas a les xarxes

del moviment assembleari

promogut per la gent de Podem.

Ben al contrari: del que es tracta

aquí no és pas de socialitzar

privilegis, sinó més aviat de

garantir que no gaudeixi dels

nostres privilegis el primer

nouvingut a qui li doni per venir

a viure entre nosaltres; com si

la nostra comunitat fos xauxa!

Examinem atentament el cas

de Biel Espunya, el protagonista

d’aquesta comèdia negra que,

tal com explica l’autor –el cada

cop més emergent Carles Mallol,

que tant et pots trobar disputant

un torneig de dramatúrgia al

Temporada Alta, com escrivint

un guió de La Riera o recollint

el Premi Born de Teatre–, en

alguns moments també pot

semblar un thriller terrorífic.

En Biel s’ha deixat la pell i

s’ha hipotecat fins al coll per

adquirir un pis en un barri molt

exclusiu i ben orgullós de la

seva exclusivitat. Un barri que

no mira amb bons ulls el qui ve

de fora disposat a gaudir també

d’un trosset del seu paradís. I és

que aquesta mena d’intrusos re-

sulten molt desestabilitzadors!

TEXT I DIR.: CARLES MALLOL.
INT.: TASIO ACEZAT, ANNA MA-
RUNY, QUIQUE NUBIOLA, XESCO
PALACÍN. FINS AL 2/11. TEATRE
GAUDÍ BARCELONA (TGB). SANT
ANTONI MARIA CLARET, 120.
METRO: SAGRADA FAMÍLIA
(L2, L5). TEL.: 936 035 152.
PREU: 20 €. HORARI: DE DC. A
DS., 20 H; DG., 18 H.

+ estrenes

FIRA SANT GALDERIC
Pagesia i art

www.santgaldericrubi.cat

Hi col·labora:

Ho organitza: Rubí dissabte 18 d’octubre de 2014

Pl. Doctor Guardiet, pl. Catalunya,
pg. Francesc Macià i nucli antic
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Plaça Doctor Guardiet, a les 21 h

Botifarrada popular
Concert amb Malaka Quartet i especial 20è Aniversari

De tapes
per la Fira

Fira Retro Clàssic Rubí
(vehicles antics)

Trobada de Col·leccionistes
de Plaques de Cava

Fira
de Pagesia i Art

Concurs de Pintura
Daniel Bas

Trobada de Puntaires
de Rubí
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Potser aquest no és el lloc ni el
moment per aprofundir en el te-
ma. Però, donat queMar i cel ha
esdevingut, amb el temps, un
fenomen artístic amb quelcom
també de fenomen sociològic,
deixeu-me que ho digui, enca-
ra que sigui de passada. Quan
l’espectacle de Dagoll Dagom es
va estrenar, l’any 1988, aque-
lla estrena va tenir quelcom de
metàfora –i, potser, també de
miratge– d’allò que volia ser
el país, culturalment i teatral-
ment parlant. Si no fos perquè
seria entrar en un tema ara ma-
teix una mica espinós, fins i tot
podríem suggerir que aquell
espectacle que, parlant en ter-
mes locals, es va transformar tot
seguit en un veritable fenomen
global (deMar i cel en gaudi-
en igual progres i convergents;
urbanites i espectadors de co-
marques, que es desplaçaven en
massa i en autocar a la capital;
jovenets i granadets) responia
a la perfecció a una imatge de
cosmopolitisme cultural català
entès a la manera del pujolisme.
Quan de teatre clàssic es tracta-
va, Catalunya podia mirar cap a
París amb el cap ben alt, perquè
per alguna cosa li havia robat
Flotats. I ara, a més, Catalunya
podia començar a competir amb
Londres, i Barcelona esdevenir
el West End de la Mediterrània,
perquè ja havia après a fer musi-
cals com els que es feien llavors
a la capital britànica, però –no
cal ni dir-ho– molt més nostres.
Des de llavors, ha passat molt
de temps i han canviat moltes
circumstàncies, tant polítiques

com teatrals. Fins i tot, han can-
viat els models que responen als
gustos majoritaris, parlant des
de la perspectiva del teatre mu-
sical. I malgrat tot, aquí conti-
nuem, desplegant les veles d’un
vaixell que llueix millor ara que
quan va navegar per les aigües
del TNC fa una dècada, perquè
aquest vaixell està fet a mida de
l’escenari del Teatre Victòria, i
és aquí on fa veritable patxoca:
la Sala Gran del TNC el devorava
amb desmesura. I aquí seguim,
taral·lejant uns temes musicals
que tenen una capacitat de se-
ducció que no ha sentit parlar de
canvis generacionals. Arribats a
aquest punt, no queda més re-
mei que admetre que l’especta-
cle de Dagoll Dagom, si encara
no és mític, va camí de ser-ho. I
els mites ho són més enllà de les
pròpies limitacions.Mar i cel en
té, això és inqüestionable. Però
sap com neutralitzar-les gràcies
a la seva capacitat per generar
emocions col·lectives, gràcies al
fet de formar part de la nostra
memòria escènica, a l’efectivitat
melòdica de la qual dóna proves
la partitura de Guinovart, i gràci-
es –evidentment– a l’impecable
treball de producció que presen-
ta el muntatge dirigit per Joan
Lluís Bozzo. Un muntatge que,
més enllà de la correcció general
d’un repartiment que compleix
amb escreix la funció que li per-
toca, tot i que la parella prota-
gonista estigui un xic mancada
de química, incorpora amb bri-
llantor unes notables projecci-
ons videogràfiques capaces de
fer-nos sentir la necessitat de
prendre una Biodramina per evi-
tar els efectes del mal de mar.
Teatre Victòria
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER


