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Marc Martínez reviu l’aura 
de Strindberg a ‘Solo’
Sota la direcció de Teresa Vilardell, Marc Mar-
tínez protagonitza Solo, una obra basada en 
Ensam (1903), un text d’August Strindberg. 
Fins al 8 de febrer, l’esperit i les pors del dra-
maturg s’apropiaran de l’escenari del Teatre 
Akadèmia de Barcelona, on Carolina Moreno 
interpretarà el personatge de la dona.

Troben indicis de les 
tropes d’Anníbal a Valls
Valls podia haver sigut l’escenari d’una gran 
batalla de la Segona Guerra Púnica (218-202 
aC) entre els romans i les tropes cartagine-
ses dirigides per Anníbal. Aquesta és una de 
les conclusions de la descoberta feta per 
alumnes en pràctiques del grau d’arqueologia 
de la UB al fossat del poblat iber del Vilar.

Wim Vandekeybus tornen amb What the 
body does not remember. DANNY WILLEMS

Els Països Baixos 
prenen el Mercat 

amb el cicle Landhol

Els Països Baixos són el gran referent en el ter-
reny de la dansa contemporània i en la inves-
tigació del moviment. El Mercat de les Flors 
ho mostrarà, fins diumenge, a través dels tres 
eixos del cicle Landhol. El plat fort de la pro-
gramació és la presència de la companyia de 
Wim Vandekeybus Última Vez i el seu What 
the body does not remember, que es va presen-
tar per primera vegada a Barcelona fa 25 anys. 
El 1987 aquest primer muntatge de la compa-
nyia va causar un gran impacte en el món de 
la dansa, ha passat a la història i per això la 
temporada passada el van recuperar amb una 
gira mundial. La peça és una seductora i lúdi-
ca explosió d’agressivitat, por i perill.  

La segona pota del cicle és l’aposta pel nou 
talent. L’Antic Teatre, en col·laboració amb 
l’escola de referència en formació i desenvolu-
pament de la capacitat creativa a Amsterdam, 
el SNDO, proposa un programa específic amb 
les creacions d’alumnes catalans acabats de 
graduar a la capital holandesa. Per a molts se-
rà la primera oportunitat d’exhibir les seves 
propostes, com els projectes d’Esther Arribas 
i Matías Daporta, María Peralta o Marina Co-
lomina & Magdalena Ptasznik. En el marc del 
Julidans NEXT, el Mercat s’omplirà de propos-
tes artístiques multidisciplinàries com el Love-
ism, un duet i un film de Mor Shani i Paula Six-
ta inspirats en L’art d’estimar, d’Erich Fromm. 
Itamar Serussi representarà Ferrum i també es 
podrà veure el solo Please me please, de Liat 
Waysbort.  

La tercera pedra angular de Landhol era 
Parkin’son, del coreògraf Giulio D’Anna, que 
els dies 27 i 28 va compartir escenari amb el 
seu pare, malalt de Parkinson i sense cap ex-
periència en el món de la dansa. “No és dan-
sa terapèutica, és un projecte artístic”, deia el 
seu creador, que situava el projecte a mig camí 
entre el teatre i l’abstracte.e

BARCELONA

ANA MAESTRE

Tres comèdies d’estrena 
‘Cremats’, per riure’s de la  
crisi i de la doble moral

 
 
L’enveja, la rancúnia, la gelosia i 
l’ambició són els puntals del nou es-
pectacle escrit i dirigit per Roger 
Peña Carulla (Iaia!, Poder absoluto) 
i protagonitzat per Guillermo Tole-
do. Els personatges de Cremats, que 
s’estrenarà dilluns al Teatre Apolo, 
estan tips de les rutines i de tenir 
una economia i unes relacions sen-
timentals desastroses. “És una co-
mèdia d’humor negre a l’anglesa pe-
rò també té una mica de vodevil de tresillo”, diu l’autor. El protagonis-
ta de la història és el Jordi (Toledo), un professor universitari de casa bo-
na que posa remei a la insatisfacció del seu matrimoni amb la Mònica 
(Tilda Espluga) amb una nova relació amb una noia de 23 anys. Per aca-
bar d’embolicar la troca, a l’obra hi apareix la sogra (Maife Gil), una do-
na d’elevada moral que té un gigoló d’origen marroquí (Isaac Alcayde). 
Una comèdia sobre la crisi, la doble moral i la incomunicació amb “per-
sones normals que es troben en una situació límit”. 

Torna ‘Pels pèls’: comèdia, 
‘thriller’ i ‘reality show’

 
 
L’èxit d’aquesta comèdia de Paul 
Pörtner és incombustible: fa 30 
anys que triomfa en escenaris de 
Chicago, Boston i Londres i se n’han 
fet 61 produccions internacionals. 
És, a més, el segon espectacle no 
musical amb més continuïtat, no-
més superat per La ratera, d’Agatha 
Christie. Es va representar per pri-
mera vegada a Barcelona el 2006 i 
l’1 de febrer torna al Teatre Condal 

de nou amb Abel Folk a la direcció: “Cada nova generació té dret a gau-
dir de la producció. No només és una gran comèdia sinó que a partir d’un 
moment trenca amb totes les convencions teatrals i es converteix en una 
autèntica festa de participació”, diu. L’acció passa en una perruqueria 
del Gaixample on s’ha comès un assassinat. El públic ajudarà els Mossos 
a enxampar el culpable del crim, que pot variar d’una funció a una al-
tra, un fet que obliga els actors (Àlex Casanovas, Beth Rodergas, Pep Pla-
nas, Pep Sais, Jofre Borràs i Mercè Comas) a improvisar.

L’eterna guerra de sexes  
va al gra a ‘Orgasmos’

 
 
Una altra comèdia de títol cridaner: 
Orgasmos, del dramaturg israelià 
Dan Israely, es va estrenar a Los 
Angeles el 2003, després va fer el 
salt a Broadway i s’ha representat 
en més de 12 països. L’obra està 
considerada un manual d’autoajuda 
en clau còmica per sobreviure en les 
relacions de parella, amb un seguit 
d’esquetxos on juguen tots els tò-
pics de la guerra de sexes, a partir 
del triangle que formen la raó, les emocions i l’atracció sexual existent 
–o inexistent, a vegades– entre homes i dones. Els intèrprets que tenen 
el repte de perllongar aquest fenomen a Barcelona, al Teatre Aquitània 
i sota la direcció de Josep Salvatella i Oscar Contreras, són Cristina 
Brondo –poc habitual al teatre català– i Roger Pera, que torna als esce-
naris després de superar l’addicció a les drogues que el va obligar a aban-
donar l’escenari ara fa un any. Com que Roger Pera també té previst in-
corporar-se a la gira de Germans de sang, alterna les representacions 
d’Orgasmos amb el televisiu Octavi Pujades. 

Dues persones ajuden els actors a 
despullar-se i vestir-se en els canvis 
més fugaços. I solucionen les crisis, 
com quan a Portas se li desfà la cre-
mallera del vestit de dalt a baix o 
quan Ivan Labanda es posa la barba 
al revés en el pas de Miquel Iceta a 
Oriol Junqueras –un paper que 
l’obliga a dur durant dues hores una 
granota amb molt de farcit que el fa 
suar de valent–. Moure’s per passa-
dissos tan estrets tampoc és fàcil: “El 
primer dia xoques amb tot”, diu No-
vell. I tot i així no perden el fil: David 
Olivares (Pere Navarro, David Fer-
nàndez) és l’encarregat de llançar un 
barret de Michael Jackson a Oro.  

Entre la comoditat i la tensió 
L’espectacle de Minoria Absoluta 
ha superat els dos mesos en cartell 
al Teatre Poliorama i els 50.000 es-
pectadors –a sis funcions per set-
mana–, i no té data de comiat. Els 
actors ja el tenen tan apamat que 
fins i tot es permeten algunes trave-
tes: en plena actuació d’Agnès Bus-
quets (Sánchez-Camacho, Terri-
bas) l’aturen entre cametes Portas i 
Novell per fer-s’hi una selfie. El ro-
datge dels actors ha jugat a favor de 
l’obra, que s’ha pogut retallar, però 
un excés de confiança és perillosa. 
El director, Xavier Ricart, els con-
trola de tant en tant per tornar a 
ajustar els personatges. “Va bé per 
no apalancar-se i trobar coses noves 
al personatge”, diu Bertran. A més, 
no tots els actors tenen la mateixa 
habilitat natural que Labanda o Oro 
per cantar i ballar.  

“L’avantatge és que no has de cre-
ar de zero cap personatge i que tots 
[actors, guionistes i públic] tenim el 
background de Polònia”, afirma Bui-
xó. Una rutina i una obsessió del pro-
grama que han mantingut en el pas 
al teatre és l’equilibri: “Que surti tot-
hom i que ningú rebi més llenya que 
un altre –resumeix–. I al teatre tam-
bé és bonic, a més, que tots els perso-
natges tinguin un motor, que tots 
tinguin una victòria”.e


