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SOLO

Fa poc arribava a les pantalles

una nova versió cinematogràfica

de ‘La senyoreta Júlia’, la més

universalment representada de

les seves grans obresmestres.

August Strindberg continua sent

un dels autors més influents i

polèmics –només cal pensar

en les acusacions demisogínia

que va rebre per culpa dels seus

personatges femenins– de la

història del teatre universal. I

també un dels quemés a la vista

va deixar els propis fantasmes

personals, que li van provocar no

pocs turments existencials. Uns

fantasmes que ara cobren nova

vida gràcies a aquest espectacle

construït a partir d’‘Ensam’, el

llibre dememòries que Strindberg

va escriure set anys abans de

morir. A casa nostra adquireix

les faccions deMarcMartínez,

un actor que feiamolt de temps

que no vèiem a l’escenari. Ell i la

directora Teresa Vilardell ens faran

sentir, amb l’ajut de l’escenògraf

Alfons Flores, com si fóssim a

Estocolm passejant amb el gran

August. DE STRINDBERG. DIR.:
TERESA VILARDELL. INT.: MARC
MARTÍNEZ, CAROLINA MORENO,
DAVID ANGUERA, VERÓNICA
NAVAS. DATA: DEL 29/1 AL 8/2.
HORA: DE DC. A DS., 20.30H; DG.,
18H. LLOC: TEATRE AKADÈMIA.
BUENOS AIRES, 47. METRO:
HOSPITAL CLÍNIC (L5). TEL.: 934
951 447. PREU: 18-22€.

TRAU ••••

Teniu només quatre dimarts;

quatre oportunitats per poder re-

cuperar el molt notable espectacle

de Guillem Albà –acabat de sortir

de ‘Rhum’– que us permetrà ficar

el nas en el món dels moments

inacabats. I és que el pallasso

d’aquesta història se sentmolt

més a gust revisant i classificant

un cop i un altre aquestes sensa-

cions amig fer que interactuant

amb la resta de la humanitat.

Això, fins que algú altre decideix

ficar-se pel mig. I de la trobada en

surt una proposta ben singular,

tan divertida (de riure, riureu, això

és clar) com tocada d’una tristesa

latent tambémolt ben introduïda.

DE GUILLEM ALBÀ. INT.: GUILLEM
ALBÀ I BLAI RODRÍGUEZ. DATA:
3, 10, 17 I 24/1. HORA: 20.30H.
LLOC: TEATRE LLIURE GRÀCIA.
MONTSENY, 47. FONTANA (L3).
TEL.: 932 892 770. PREU: 19,50€.

SINESTESIA

Quan arribi l’apocalipsi, sempre

ens quedarà el hip-hop. Això ens

ho ve a demostrar la companyia

Iron Skulls amb aquest molt

premiat espectacle (l’any passat

va arrasar a tots els certàmens de

dansa urbana que us vinguin al

cap), l’acció del qual té lloc precisa-

ment en unmón postapocalíptic.

Un espectacle que, d’altra banda,

amplia les fronteres del hip-hop

fins a territoris fins ara poc explo-

rats: la molt experimental dansa

d’aquesta gent barreja estils ben

contrastats i fa conviure –per po-

sar-ne un exemple– la coreografia

radicalment contemporània amb

acrobàcies inspirades en les arts

marcials. D’IRON SKULLS. DATA:
30 I 31/1. HORA: 20.30H. LLOC:
SANT ANDREU TEATRE (SAT!).
NEOPÀTRIA, 54. METRO: FABRA
I PUIG (L1). TEL.: 933 457 930.
PREU: 15,50€.

EXPEDIENT K

La K del títol pertany a Kafka.

I amb una lletra així pel mig, ja

us podeu imaginar que esteu a

punt d’entrar en un univers kafkià.

Però potser no sospiteu fins a quin

punt. Només us dic que el DJ a

qui interpreta l’excel·lent Dafnis

Balduz us conduirà cap a l’horror

dels camps de concentració, tot

passant per un castell també ben

digne de Kafka. Si voleumuntar

una festa, potser que busqueu un

DJ amb un altre tarannà que el

protagonista d’aquest malson fan-

tasmal. I si mentrestant us trobeu

el gòlem compartint escenari amb

l’escarabat de la ‘Metamorfosi’ o

els advocats d’‘El procés’, que no

us vingui de nou. DRAMATÚRGIA:
SUSANNA GARCIA-PRIETO. DIR.:
ALEX D. CAPO. INT.: DAFNIS
BALDUZ. DATA: FINS AL 15/2.
HORA: DV. I DS., 22H; DG., 20H.
LLOC: CÍRCOL MALDÀ. C/ DEL PI, 5.
METRO: LICEU (L3). TEL.: 931 647
778. PREU: 14-20€.

+ estrenesT

MAGDA PUYO I DAVID HARE ENS PRESENTEN DUES DONES UNIDES PER UN SOL HOME I

DISPOSADES A PASSAR COMPTES L’UNA AMB L’ALTRA AMB HUMOR I SINCERITAT ESMOLATS

El llarg passat que tenim per davant

Us imagineu la implacable
senyora M (la cap de James
Bond, com ell mateix al ser-
vei de Sa Majestat) i la sem-
pre irònica i aristocràtica
comtessa de Grantham (un
dels personatges més esti-
mulants de la sèrie Down-
ton Abbey) compartint ho-
me durant anys i competint
per ell? Doncs no cal que us
ho imagineu, perquè això va
passar. Però no busqueu la
notícia a la premsa del cor:
va passar a l’escenari, quan
el 2002 Judi Dench i Mag-
gie Smith van estrenar a
Londres amb l’èxit espec-
tacular que calia esperar
d’una trobada així l’obra de
David Hare The Breath of
Life. Poc després, eren Nú-
ria Espert i Amparo Rive-
lles les que es ficaven –en
l’espectacle La brisa de la
vida i amb direcció de Lluís
Pasqual– en la pell de Fran-
ces (l’amant) i Madeleine
(l’esposa), aquestes dones la
vida de les quals ha girat al
llarg d’un quart de segle al
voltant d’un home que és el

R. OLIVER

Mercè Arànega i Anna Güell tenen una trobada d’allò més intensa.

L’ALÈ DE LA VIDA

DE DAVID HARE. DIR.: MAGDA PUYO. INT.: MERCÈ ARÀNEGA I ANNA GÜELL.
CIA. Q-ARS TEATRE. DATA: FINS AL 7/3. LLOC: SALA MUNTANER. MUNTANER, 4.
METRO: UNIVERSITAT (L1, L2). TEL.: 934 515 752. PREU: 18-20€. HORARI: DE DC.
A DS., 20.30H; DG., 18.30H.

gran absent de l’obra, per-
què ara se n’ha buscat una
de més joveneta. Parlant
de l’edat: Hare va declarar
en el moment de l’estrena
d’aquesta obra, construïda
com una comèdia malgrat
el dramàtic estira-i-arron-
sa sentimental de les seves
protagonistes, que havia
tingut un interès especial a
dibuixar dos personatges fe-

menins que es troben en un
moment intermedi entre la
maduresa i la vellesa.
Tal com va dir el ma-

teix autor, les dues dones
d’aquesta història tenen
darrere seu un llarg passat,
però alhora també una con-
siderable perspectiva de fu-
tur. I la consciència tant del
temps viscut com de tot allò
que resta encara per viure

determina el curs de les du-
es jornades amb una nit pel
mig que ara comparteixen.
Com probablement ja sa-

beu, l’autor de la magnífica

Celobert (un text que, enca-
ra que no ho sembli, guarda
alguna connexió amb el que
ara dirigeix Magda Puyo)
o la colpidora Via dolorosa
–que ell mateix va interpre-
tar al Romea en una vetllada
memorable– i guionista de
pel·lícules com ara Les hores
i El lector ha sigut sempre
un escriptor molt política-
ment compromès. I segur
que Hare va deixar alguna
cosa d’ell mateix en el di-
buix que va fer de la perso-
nalitat de la Frances, una
activista ben activa al llarg
dels seus anys de joventut.
Ara, la Frances viu retira-

da del món a l’illa de Wight.
I el que menys es pot imagi-
nar és que la seva tranquil-
litat es veurà torbada per la
visita de la dona oficial de
qui tant de temps va ser el
seu company no oficial.
Tal com assenyalen Puyo

i la companyia Q-Ars Tea-
tre, el que provoca aquesta
visita en què trobem cara a
cara també dues estupendes
actrius de casa nostra (Arà-
nega i Güell) té quelcom de
subtil combat de ganivets
esmolats verbals en què la
ironia i la tendresa es repar-
teixen els papers.


