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Commés diferents, més amics som

Qui ho diu que, perquè dues
persones arribin a compartir
una gran amistat, cal que siguin
ànimes bessones amb gustos
similars? De fet, els creadors
d’aquesta comèdia que reuneix
a l’escenari unmembre del molt
televisiu veïnat de ‘La que se
avecina’ (José Luis Gil) amb un in-
tegrant de la nomenys televisiva
‘Muchachada Nui’ (MauroMuñiz
de Urquiza), més aviat s’inclinen
per l’opció contrària. A un costat
i a l’altre de la barra de bar al
voltant de la qual transcorre el
seu divertiment entre birres i més

birres i cafès i més cafès (també
en això es noten les diferències),
hi ha dues persones que tenen
poques afinitats. I malgrat tot,
no fa com qui diu ni cinc minuts
que s’han conegut per culpa d’un
antull d’embarassada, i ja estan
prou a gust l’un amb l’altre per
demanar-se favors d’aquells
que només es poden demanar a
les relacions més íntimes. Serà
veritat que les forces oposades,
justament per ser-ho, com que
no han d’anar amagant-se de
res, resulten fins i tot molt més
honestes? Els autors asseguren
que aquesta comèdia que s’avan-
ça a la Setmana Santa quan tot
just acabem de sortir del Nadal

(de fet, el client s’ha presentat a
l’establiment vestit de natzarè)
ve a ser unamena d’encreuament
entre l’humor deMiguel Mihura
i el dels germansMarx. I això
sonamolt boig. Tot i que, entre
tanta disbauxa, també anirem
descobrint les febleses i petites
o grans frustracions d’aquests
inesperats amics per sempre.
EL GRAN FAVOR (UNAMÁS Y NOS

VAMOS). DE CAROLINA NORIEGA I

MAUROMUÑIZ DE URQUIZA. DIR.:

MANUEL GANCEDO. INT.: JOSÉ LUIS

GIL, MAUROMUÑIZ DE URQUIZA.

FINS AL 25/1 . TEATRE BORRÀS. PL.

URQUINAONA, 9. TEL.: 934 121 582.

PREU: 20-25€. HORARI: DC., DJ. I DS.,

20.30H; DV., 21H; DG., 19H.

PROPOSTES

MONTSALVATGE I POULENC, CONNECTATS PER FIL TELEFÒNIC I CINTES MAGNETOFÒNIQUES,

PROTAGONITZEN AL LICEU UN PROGRAMA OPERÍSTIC DOBLE PLE DE CONFESSIONS AMOROSES

Sense aquesta veu, la meva veu s’apaga

Tant se val si parlem d’aquells
vells telèfons amb pesats au-
riculars que s’estilaven el
1930, l’any en què Jean Coc-
teau va escriure el monòleg
telefònic més cèlebre de tots
els temps, com si ho fem dels
nous models de mòbils amb
totes les aplicacions disponi-
bles: l’angoixa és la mateixa.
Quan no arriba la trucada an-
helada o quan arriba la tru-
cada temuda que ve a posar fi
unilateralment a una relació
que l’altra part interessada
voldria perllongar indefinida-
ment, el que menys impor-
ta és les característiques de
l’aparell telefònic que ha de
servir d’intermediari.
La protagonista de La veu

humana, l’esmentat monòleg
al qual tant deu el mateix Pe-
dro Almodóvar (sense aquest
monòleg, niMujeres al borde
de un ataque de nervios ni La
ley del deseo serien les matei-
xes), que el compositor Fran-
cis Poulenc va transformar el
1959 en una notable òpera, i
que des d’AnnaMagnani fins
a la recent nova adaptació ci-
nematogràfica protagonitzada
per Sofia Loren han interpre-
tat un grapat d’actrius cèle-
bres (i també algun actor en
alguna ocasió), sap que d’al-
guna manera la seva vida pen-

R. OLIVER

María Bayo interpreta, amb el telèfon a la mà, el monòleg cantat de Montsalvatge i Poulenc. FOTO: JAIME VILLANUEVA

Els televisius protagonistes de l’espectacle comparteixen una cervesa.

UNA VOCE IN OFF/LA VOIX HUMAINE

DE XAVIER MONTSALVATGE I FRANCIS POULENC. DIR. MUSICAL: PABLO
GONZÁLEZ. DIR. D’ESCENA: PACO AZORÍN. INT.: ÁNGELES BLANCAS, MARÍA
BAYO, VITTORIO PRATO, ANTONIO COMAS. DATA: 18, 20 I 22/1. LLOC: GRAN
TEATRE DEL LICEU. LA RAMBLA, 51. METRO: LICEU (L3). TEL.: 934 859 900.
PREU: DE 8 A 127€. HORARI: DG., 17H; DT. I DJ., 20H.

ja d’un fil; un fil telefònic que
pot suposar l’adéu definitiu
a l’home de qui fa cinc anys
que està apassionadament
enamorada. Ella –no cal ni
dir-ho– ha estat, està i vol
continuar estant pendent de

cada paraula que surti de la
boca del seu estimat.
I per aconseguir-ho, pensa

recórrer a tots els recursos
que li passin pel cap, des de
l’aparent calma raonada i el
xantatge emocional, fins a la

més humiliant súplica: quan
una persona està desespera-
da, aquesta mena d’humilia-
cions no signifiquen res.
Per contra, la protagonista

d’Una voce in off, l’òpera que
XavierMontsalvatge va crear
el 1962 partint una mica de la
seva admiració per Poulenc i
que ara el Liceu ofereix con-
juntament amb la del compo-
sitor francès, mai no va voler
ni va saber escoltar la veu de
l’home amb qui va compartir
la seva vida, la veu del marit
que acaba de morir.
Però mai no és massa tard.

La protagonista d’aques-
ta peça que Montsalvatge –
autor també del llibret– va
escriure en italià, i que va
qualificar d’òpera romàn-
tica (potser inicialment no
ho sembla, però és ben cert
que el romanticisme hi aca-
ba fent aparició), tindrà ara
ocasió d’escoltar enregistra-
des les últimes paraules que
li va dedicar el marit.
I aquestes paraules capgi-

ren la vida a un personatge
que, curiosament, és inter-
pretat en aquest muntatge
dirigit per Paco Azorín per
la mateixa Ángeles Blan-
cas que va interpretar, fa set
anys, en aquest mateix esce-
nari, l’obra de Poulenc ara en
mans de María Bayo.
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PACÍFICO #1. AMÉRICA ES UN

MAR CON OTRO NOMBRE

Txalo Toloza-Fernández és un crea-
dor que, sota un títol com aquest,
amaga en realitat la voluntat de
fer unamena d’autobiografia: el
que estem a punt de veure no és
altra cosa que el primer lliurament
d’aquest relat en primera persona
molt marcat també per les imatges
que l’autor capta amb el seumòbil
de forma gairebé compulsiva. I es-
clar: de tant anar tot el diamirant
més a través de l’ull de la càmera
que de l’ull propi sense tecnologia
pel mig, i de tant passar-te la vida
dedicant-te a la videocreació, al
final t’acabes fent un embolic en
què et resulta difícil distingir entre
realitat i virtualitat. És per això
mateix que l’artista ens convida a
tots plegats a pensar en nosaltres
mateixos en tercera persona, com
si fóssim unamica personatges
d’una pel·li filmada per algú altre.
UNA DRAMATÚRGIA AUDIOVISUAL
DE TXALO TOLOZA-FERNÁNDEZ.
DATA: DEL 22 AL 25/1. LLOC:
ANTIC TEATRE. VERDAGUER I
CALLÍS, 12. METRO: URQUINAO-
NA (L1, L2). TEL.: 933 152 354.

PREU: 8€. HORARI: DE DJ. A DS.,
21H; DG., 20H.

TEATRE JOVE A LA SALA BECKETT

I per triplicat, perquè al llarg dels
pròxims dies ens esperen tres
propostes de teatre fet per joves
companyies i joves creadors, i
adreçades a públic jove de qualse-
vol edat. Una d’aquestes, amés a
més, nascuda en una de lesmés
prestigioses institucions teatrals
europees. Però, com que és la
guinda del pastís, la guardarem per
al final. Demoment, comencem
per una colla demalnascuts locals:
els integrants de la companyia Els

Malnascuts, les passes de la qual
hem estat seguint des de fa ja força
temps. Aquest cop, la formació ens
presenta ‘Collectivus’ (DATA: DEL
16 AL 18/1. HORARI: DV., 21.30H;
DS. I DG., 18 I 21H), una obra de
Marta Aguilar imprescindible per a
tots aquells i aquelles de vosaltres
que estigueu notant els primers
símptomes de la FOMO o que fa ja
temps que patiu aquestamalaltia
social. Però, què és la FOMO?
Doncs és la ‘fear of missing out’,
la por de perdre’s alguna cosa, de
quedar exclòs d’aquella activitat o
aquella informació que cal que una
persona conegui si no vol convertir-

se en unamena de persona empes-
tada d’aquelles a qui al final ningú
els fa ni cas. Uf, pànic! Per sort,
aquí tenim el Bruno, un noi que,
si us deixeumanipular unamica,
us farà sentir que sou el centre de
l’univers. I ara, un cop curats de
la FOMO, ja ens podem preguntar
com es sentirien els adolescents
d’arreu el món si un bon dia, al mo-
ment de despertar-se, s’adonessin
que tota la gent adulta del planeta
havia desaparegut. Precisament,
la hipòtesi que planteja ‘L’efecte
perfecte’ (DATA: DEL 20 AL 23/1.
HORARI: DE DT. A DJ., 21.30H;
DV., 20 I 22H), una obra que la
seva autora, Carla Torres, situa
entre el suspens i la ciència-ficció.
Tot plegat, sense deixar de fer-se
preguntes sobre temes com ara
els efectes del nostremodel
educatiu o el límit que posem a les
ambicions personals.
I ara, hem arribat ja a l’anunciada

guinda, que ens arriba ni més ni
menys que des de la llegendària
Volksbühne de Berlín. La sala dis-
posa d’un grup pedagògic de teatre
per amés grans de 14 anys que és
precisament el que ara ens visita;

un grup descrit per lamateixa Sala
Beckett com un col·lectiu àcrata i
que arriba ficat dins ‘La roulotte’
(DATA: 24 I 25/1. HORARI: DS.,
21.30H; DG., 18H). L’obra deMax
GrosseMajench i Rémi Pradère
no ens parla tant d’un vehicle com
d’una forma de viure i d’entendre
l’amor. El seu punt de partida el
trobareu a la pel·lícula de Sam
Mendes ‘Revolutionary Road’,
aquella en què Di Caprio i Kate
Winslet es tornaven a veure les
cares després de la tragèdia del
‘Titanic’, i que s’inspirava alhora
en unamemorable novel·la de
Richard Yates que descriu amb
demolidora tristesa la crisi d’un
matrimoni que resideix en un
típic suburbi de la Nord-amèrica
dels anys cinquanta. Què poden
tenir en comú aquells personatges
amb els joves d’aramateix? La
Volksbühne ens ho descobrirà.
DATA: DEL 16 AL 25/1. LLOC: SALA
BECKETT. CA L’ALEGRE DE DALT,
55. METRO: JOANIC (L4). TEL.:
932 845 312. PREU: ‘L’EFECTE
PERFECTE’: 10-12€. ‘COLLECTI-
VUS’ I ‘LA ROULOTTE’, TAQUILLA
INVERSA; TU DECIDEIXES.

+ estrenes

La cara adolescent del mític teatre berlinès Volksbühne.


