
Q
U
È
FE
M

0
9
/0
1
/2
0
1
5

12

T TEATRE

wwwww

wwwww

wwwww

wwwww

wwwww

100% RECOMANABLE

MOLT BONA

BONA

REGULAR

DOLENTA

CENA CON AMIGOS

DE DONALDMARGULIES. VERSIÓ I DIR.: DANIEL VERONESE. CIA. GLORIA LÓPEZ PRO-
DUCCIONES. INT.: MAY PASCUAL, GLORIA LÓPEZ, JOSÉ OLMO, ORENCIO ORTEGA. DEL
14/1 A L’1/2. LLOC: TANTARANTANA TEATRE. C/ DE LES FLORS, 22. METRO: PARAL·LEL
(L2, L3). TEL.: 934 417 022. PREU: 15-18€. HORARI: DE DC. A DS., 21H; DG., 19H.

El Molino, en
plena activitat

Anna Lizaran,
una actriu de llibre

L’APUNTADOR

El llegendari music-hall del Paral-
lel diversifica cada cop més la seva
oferta. I com amostra, aquest
mes de gener ens proposa recupe-
rar l’espectacle ‘#DPutuCool’, que
va exhaurir localitats quan The
Chanclettes el va estrenar fa uns
mesos, riure amb ‘Godoy y yo’, el
més recent monòleg del veterà
còmic, i compartir una estona
de cançons i humor amb Álvaro
Carmona. Això sense oblidar-nos
del gran espectacle de la casa,
aquell que connecta amb la
tradició del local, per bé que
aportant-hi aires de modernitat.
El que ara es representa porta
per títol ‘El Molino Show-Time’ i
va ben ple de cabaret, acrobàcies
i numerets de burlesque: encara
que estiguem en ple hivern, als
artistes d’El Molino sempre els
sobra la roba i sempre ens acaben
demostrant com se la poden
treure ambmolt d’estil.
EL MOLINO. VILA I VILÀ, 99. TEL.: 932

055 111. www.elmolinobcn.com

De ben segur que, mentre va estar
oberta al vestíbul del Lliure de
Montjuïc la magnífica exposició que
evocava l’enlluernadora trajectòria
professional d’Anna la Gran, cada
cop que vau anar al teatre vau apro-
fitar per tornar a donar un bon repàs
a aquelles imatges plenes de talent
escènic. Doncs ara ja les podeu tenir
també a casa, perquè el Lliure acaba
de publicar –amb el títol d’‘Anna
Lizaran’, editat per Viena Edicions,
i a un preu de 28 euros– un llibre
homenatge amb pròleg de Joan de
Sagarra i fotografies de Ros Ribas
(el veritable coprotagonista d’a-
quest esdeveniment editorial) del
tot imprescindible per a qualsevol
que gaudís al seumoment del geni
interpretatiu d’aquella actriu fora
de sèrie.www.teatrelliure.com

La grandamadel Teatre Lliure.

Posats a buscar un referent,
el podríem trobar en la
prodigiosa pel·lícula d’Ingmar
Bergman Escenes d’un
matrimoni. Després d’unes
primeres imatges en què el
director ens mostra la faceta
més brillant i harmònica de
la seva parella protagonista,
Bergman introdueix una
seqüència terriblement
dolorosa en què, i al llarg
del que hauria d’haver estat
un agradable sopar, els
millors amics de la parelleta
anuncien la seva decisió
de divorciar-se i revelen
de passada la sòrdida i
insospitada decrepitud en què
havia caigut la seva relació.
No cal ni dir que, a partir

d’aquest moment premonitori,
també per als amfitrions,
queden encesos els senyals
d’alarma. Doncs bé: quan
aquesta mateixa comèdia
amarga que ara ens arriba
dirigida per Daniel Veronese
es va presentar fa uns quants
anys al Teatre Apolo amb
el títol de Sopar d’amics, no
vaig poder evitar pensar en
l’esmentada pel·lícula de
Bergman. I és que també
aquí les aparences de felicitat
quotidiana que presenten
les dues econòmicament
ben acomodades parelles
protagonistes queden una
mica –o un molt– tocades al
llarg d’un sopar amb postres
sorpresa inclosos. El Gaby i
la Karen havien convidat a
casa seva aquesta nit el Tomas
i la Bea, als quals coneixen
des de fa ni recorden quant
temps, i que fa dotze anys
que estan feliçment (?) casats.
En Tomas no ha pogut venir
per qüestions de feina ( ja ho
veurem, això). Però la Bea no
se n’ha pogut estar. I mentre
tots plegats estaven parlant
com si res de les delícies de

RAMON OLIVER

la gastronomia italiana, ha
deixat anar la bomba: el seu
marit li està posant les banyes
amb una hostessa de vol o
alguna cosa semblant. I la
cosa sembla prou seriosa per
voler engegar a fer punyetes
el seu matrimoni.

Això, ni és vida ni és res

Ara, poseu-vos en el lloc
de la Bea. I imagineu-vos
que la persona amb què
heu compartit molts anys
d’amable convivència us diu
un bon dia que la vida que
està fent amb vosaltres no té
res a veure amb la vida que
havia imaginat que viuria, i
que si continués casada amb
vosaltres, això l’acabaria
matant. Que fort, no? I ben
fort sembla també que ni el
millor amic d’en Tomas, el
Gaby, hagi notat res fins ara:
no se suposa que els nois
sempre s’expliquen entre ells
aquesta mena de coses?
El cas és que la crisi que

se’ls acaba d’obrir a aquests
quatre personatges dóna lloc
a una notable i guardonada

comèdia dramàtica escrita
per Donald Margulies, un
autor que, sense renunciar
mai a la seva plaça de
professor de llengua anglesa
a la prestigiosa Universitat
Yale, s’ha fet també un nom
entre els més estimulants
dramaturgs del teatre nord-
americà contemporani. I
que, en el cas del muntatge
que ara ens ocupa, i gràcies
a l’andalusa companyia de
teatre que van crear fa ara deu
anys les dues protagonistes de
l’espectacle, ha anat a parar
en aquesta ocasió a mans
d’un altre també ben notable
dramaturg i brillant director
que s’ha convertit en un
veritable especialista a ficar
el nas en interiors domèstics
i deixar a la vista la fragilitat
que amaguen a dins: l’argentí
Daniel Veronese.

La Bea (May Pascual) descobreixmolts secrets a casa de la Karen (Gloria López) i en Gaby (Orencio Ortega). FOTO: SERGIO PARRA

DANIEL VERONESE ENS CONVIDA A PARTICIPAR EN UN SOPAR ENTRE AMICS PLE D’HUMOR I DESENCÍS

QUE VA PROPORCIONAR AL SEU AUTOR, DONALDMARGULIES, EL PREMI PULITZER DEL 2000

I si resulta que ara ens
toca també a nosaltres?

Per cert, tant ell com les
seves dues actrius van ser
premiats al festival de teatre
de Garnacha de la Rioja
gràcies a aquest text que, en
paraules del mateix Veronese,
té quelcom de delicat avís a la
hipocresia familiar que mira
molt cap a l’exterior però molt
poc cap a l’interior. I que, com
assenyalava The New York
Times arran de la reposició
de l’obra, planteja com a gran
tema subjacent l’evolució
profunda i gairebé misteriosa
que segueixen totes les
relacions humanes a mesura
que les persones creixen i
canvien, mentre, alhora, a la
superfície d’aquestes mateixes
persones sovint tot sembla
mantenir una aparença
d’estabilitat es diria que
immodificable. Això, fins que
arriba l’hora del sopar.


