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Teatre

Timó d’Atenes és un text obert, un 
experiment sense cadàvers 
(físics) a l’escenari. Metafísics, 
tots. L’acció es retira per deixar 
pas a l’estricta re exió. La 
conclusió és poc optimista per a 
la humanitat. Alguna cosa hi ha 
de decepció en l’etapa nal de 

ha espeare, con rmada 
després amb la seva última obra: 
La tempesta. na pe a los ca 
–estructurada en durs discursos 
morals– que permet fantasiejar 
amb una conversa entre Timó i EG 
Lessing, un debat entre un 
misantrop empíric i un lantrop 
convençut que va deixar com a 
testament literari L’educació del 
gènere humà.

L’estructura oberta de la 
comèdia trista permet adaptar el 
text al context que el director 
cregui més oportú. David Selvas i 
Sergi Pompermayer han triat un 
marc contemporani per explicar la 
caiguda en l’amargor de la traïció 
d’un home en principi beneït pels 
déus i els homes. Posada en 

escena reduïda als personatges 
essencials per explicar aquest 
viatge de l’aparença hedonista a 
l’ascetisme com a forma de 
protesta radical davant del món. 
Lliure de necessitats per a ser 
lliure per pensar i dir tot allò que 
el compromís davant el pròxim 
no permet expressar. Austeritat 
que es manifesta també en allò 
formal, amb solucions 
escèniques interessants, com 
l’ús del flash-back.

Timó d’Atenes és també un 
vehicle perfecte perquè Julio 
Manrique mostri tot el seu 
arsenal interpretatiu. Un tour de 
force físic, mental i emocional 
que aprofita per demostrar per 
què és un dels actors de 
referència del teatre català. 
Present gairebé tot el temps a 
l’escenari, sedueix el públic amb 
la seva convicció per conduir el 
personatge per tots els estadis 
de la seva transformació interior. 
En cadascuna de les seves 
etapes i parlaments és d’una 
honestedat conqueridora. –Juan 
Carlos Olivares

NOTA AL PEU L’obra va obrir 
l’últim Festival Shakespeare.

Timó d’Atenes
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Biblioteca de Catalunya  
Fins al 30 de novembre

Per què aquesta farsa farcida de 
gags no acaba de funcionar?  Vull 
dir per què no riem amb ganes 
amb aquets quatre pallassos i 
una reina.  L’obra de Joan Carles 
Bellviure està plena d’encerts 
tant pel que fa als personatges 
com a les esbojarrades 
situacions tot seguint el cànon 
d’un vodevil amb inspiració de 
còmic gamberro. 

Els actors és ben segur que 
tenen ben lligats els personatges 
i la seva tècnica es bona, però 
diríem que a la direcció, de 
Carles Molinet, li manca ànima.  
Li manca bogeria. Li manca 
exageració i més atenció a la 
gesticulació, els petits detalls 
que marquen la diferència entre 

la satisfacció que produeix riure i 
la frustració quan s’escapça. 
Asseguts i amb un somriure als 
llavis vam sentir com si 
estiguéssim a la cabina dels 
Germans Marx però sense els 
Germans Marx. Potser va ser una 
mala funció. –Santi Fondevila

NOTA AL PEU Una producció 
dels mallorquins Iguana Teatre.
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Sala Muntaner  
Fins al 9 de novembre

Els argentins tenen una gran 
tirada pel sentimentalisme. És 
l’espècie que es cola en tots els 
guisats, com el comí. No importa 
el gènere o el grau de denúncia, 
el bany d’emocions és sempre 
inevitable. Pocs s’escapen 
d’aquest regust. Potser 
Veronese sigui l’excepció. No ho 
és Santiago 
Carlos 
Oves i 

tampoc Juan Echanove. 
‘Conversaciones con mamá’ 
respon perfectament a aquest 
gust per barrejar un entorn en 
crisi, amb les seves 
repercussions en la vida del 
“senyor i senyora normal”, amb 
tendresa, amb el “t’estimo, 
mama”.

María Galiana s’esforça per 
vestir de naturalitat una dona 
gran amb la voluntat intacta. 
Echanove respon amb sincera 
complicitat –la parella teatral 
s’agrada mútuament–, però 
també amb excés de teatre de 
vella escola. Potser li falta 
distància autocrítica. Passa de 
vegades quan un mateix és el 
director. –J.C.O. 

NOTA AL PEU Malauradament, 
Oves no és 

Daniel 
Veronese. 

Conversaciones con mamá
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complicitat la parella teatral
s’agrada mútuament–, però
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Teatre Goya 
Fins al 30 de novembreDE LA SETMANA

L’OBRA

LA COMPANYIA

NUCLI DUR
David Selvas i Julio Manrique són els 
caps visibles de La Brutal, una tropa 
que també compta amb els artistes 
que fa anys que col·laboren amb els 

dos actors.

EL FUTUR
Els propers projectes són ‘Els 

esquéiters’, de Nao Albet i Marcel 
Borràs, i ‘Santa Nit’, de Cristina 
Genebat. Faran un cicle al Lliure 

sobre els diners. 


