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�LA MALA LLET
Ja em perdonaran, però crec que 
al teatre que veiem a Barcelona 
hi falta alguna cosa, una mica 
de mala bava, mossegades al 
coll, puntades peu, escopinades. 
Una mica de contemporaneïtat. 
Potser per això tinc ganes de 
veure el ‘Ruz-Bárcenas’ de Jordi 
Casanovas o el ‘Lampedusa 
beach’ de Lina Prosa, o voldria 
tornar a gaudir de la trilogia 
‘Contra’ d’Esteve Soler o d’alguna 
obra de Marilia Samper. Potser 
per això trobo molt a faltar algun 
muntatge de Sarah Kane, una 
autora que a finals dels 90 va 
tenir certa difusió aquí, i que des 

d’aleshores ha desaparegut de la 
cartellera, mentre a la resta del 
món no paren de fer-la.

�‘BLASTED’
No sé si han vist mai ‘Blasted’, 
però jo en vaig veure un muntatge 
de Leonor Manso a Buenos 
Aires, fa anys, que em va deixar 
astorat. Deu ser l’obra més bèstia 
del nostre temps. Riu-te’n de 
qualsevol adaptació de ‘Titus 
Andrònic’ o de ‘Macbeth’. Ara em 
diran que els teatres volen vendre 
optimisme, escapisme, fer caixa 
fent creure el públic que el món 
que ens envolta és meravellós. 
Però, què volen que els digui...
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L’última trobada
Adpatació teatral de la novel·la 
de Sándor Márai. Dos homes 
que de joves havien estat amics 
inseparables es retroben 
després de 41 anys de no 
veure’s, per resoldre un secret 
que hi ha entre ells. Durant 
aquests 41 anys un d’ells 
ha viscut a l’Extrem 
Orient i l’altre no s’ha 
mogut de la soledat 
del seu castell a la 
remota Hongria. Però 
d’alguna manera tots 
dos han resistit, tots dos 
sabien que havien de tenir 
aquesta última trobada. Aquest 
duel en què utilitzaran com a 
armes els records. 
Teatre Romea. Hospital, 51. 
www.teatreromea.cat. Liceu 
(L3).  De dt. a dv., 20.30 h. Ds., 18 
i 21 h. Dg., 18 h. 17-27 €. Fins al 
23 de novembre.

Sister Act
De la mà de Whoopi Goldberg, 
Stage Entertainment i El Terrat 
arriba l’adaptació catalana 
d’aquesta comèdia musical que 
ja ha recollit un gran èxit de 
crítica i públic a Broadway, el 
West End londinenc, París, 
Hamburg i Milà. Basada en la 
pel·lícula del mateix títol i amb 
una sorprenent banda sonora 

original composada per 
l’oscaritzat Alan 
Menken (‘La Sirenita’, 
‘La Bella i la Bèstia’, 
‘Aladdin’ o ‘La 
Pequeña Tienda de los 

Horrores’), ‘Sister Act’ 
combina la música disco, 

el gospel i el blues, amb molt, 
molt humor... Àngels Gonyalons, 
Fermí Reixach i Mireia Mambo 
Bokele protagonitzen l’estrena 
musical de l’any.
Teatre Tívoli. Casp, 8.  Catalunya 
(L1-L3). De dt. a dv., 20 h. Ds., 
17.30 i 21. 30 h. Dg., 18 h. 25-
73,61 €. Fins al 8 de desembre.
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