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L’OBRA

� REACCIÓ
Fa unes setmanes, Josep Maria 
Miró, dramaturg i director, va 
penjar al seu Facebook l’article 
on aquest servidor parlava de 
la falta d’oportunitats perquè 
nous directors d’escena treguin 
el cap i gairebé tothom hi va 
ficar cullerada, sobretot els 
que reivindicava l’escrit, els 
menors de 40 que no han pogut 
demostrar gairebé res, sovint 
amb produccions pagades de la 
seva butxaca o en situacions que 
voregen el límit de l’acceptable. 
Tots els comentaris feien palès 
una cosa: un profund malestar.

� EL CUL-DE-SAC
En primer lloc, perquè se senten 
menystinguts. I, en segon lloc, 
perquè creuen que el teatre 
català ha entrat en una mena 
de cul-de-sac, hiperconservador 
i autodestructiu. N’hi havia que 

parlaven, fins i tot, de dinamitar 
el TNC i tot el que podria 
representar, o d’enderrocar la 
generació dels seus pares o 
germans grans que s’emporten 
els millors encàrrecs.

� I ARA QUÈ
Ja saben que hi ha un grup de 
companyies independents que 
estan bombejant aire nou al 
teatre local, i que s’estan movent 
perquè passi alguna cosa. Però el 
que no sabem és què fa la resta 
del món. Si només es tracta de 
queixar-se, de desbarrar, o si algú 
o alguns agafaran el toro per 
les banyes i executaran el que 
van fer els ‘veterans’, és a dir, 
crear noves estructures, espais, 
estètiques, que converteixin 
en obsolets els existents. El 
públic no té la culpa de tot. Els 
polítics... bé, d’això en xerrarem 
la setmana que ve.

El malestar
Per Andreu Gomila

Treplev

Teatre
l’edició dels premis Ton  
d’enguan . ra és el director 
Agustí Villaronga qui la posa en 
escena.
Teatre Lliure: Montjuïc. Pg. Santa 
Madrona, 40-46.  
www.teatrelliure.com. 15-26 €. 
De dc. a ds., 20.30 h. Dg. 18 h. 
Fins al 22 de març.

La pols
Escrita i dirigida per Llàtzer 

arcia, amb m sica de The e  
Raemon i protagonitzada pel 
membres de la compan ia 
Arcàdia Marta Aran, Guillem 
Motos i Laura López, ‘La pols’, 
és, segons Garcia, la segona 
part d’una espècie de trilogia 
temàtica al voltant de les 
petites societats que 
esdevenen les amílies, que va 
començar amb ‘La terra 
oblidada’ i que acabarà amb 
‘Els nens desagraïts’.
La Villarroel. Villarroel, 87.  
www.lavillarroel.cat. 18 €. Dt. i 
dc., 22.15 h. Fins al 24 de març.

No feu bromes amb l’amor
El Baró vol casar el ll Perdican 
amb la seva neboda Camille, 
que acaba de passar uns an s 
de ormació en un convent. Els 
dos cosins, que havien tingut 
una relació molt íntima quan 
eren in ants, es retrobaran amb 
una aparent redor. 
Teatre Nacional Pl. de les Arts, 1. 
www.tnc.cat. 23 €. De dc. a dv., 
20 h. Ds., 17 i 21 .30 h. Dg., 18 h. 
Fins al 22 de març.

Ricard de 3r
Aquesta és la historia d’en 
Ricard, un adolescent tímid que 
passa hores tancat al garatge 
de casa, alimentant la 
quotidianitat que ell percep com 
a hostil i depriment. Un dia, 
gràcies a un et extraordinari, 
descobreix l’obra ‘El Rei Ricard 
III’ de illiam ha espeare. 
Sala Beckett. Alegre de Dalt, 55 
bis. www.salabeckett.cat. Joanic 
(L4). 12 €. Ds., 19 h. Dg., 21 h. 
Fins al 22 de març.


