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Teatre

Clara Segura es mou per 
l’escenari tot seguint les 
imatges de Sophia Loren a la 
pel l cula ns a uasi ondre’s 
amb ella. Oriol Broggi mostra 
ai  d’entrada  el re erent de la 
unci  i la seva voluntat de ser 
del a les re er ncies i accions 

d’aquella. La Giornata és la 
hist ria de dos éssers erits que 
busquen consol i compan ia 
durant una estona per deslliurar-
se ja sigui de l’opressió 
matrimonial o de la dictadura 
ei ista que discrimina ns a 

l’e tinció all  di erent. 
ntonietta  casada  amb sis lls 

i un marit que la men sté  i 
Gabriele, un locutor de ràdio, 
inte lectual i homose ual, es 
troben amb el rere ons de la 
visita de Hitler a Roma. 

L’aspecte pol tic és or a més 
mani est al ilm d’ ttore Scola 
que en la versió teatral de 
Broggi, que remet a la relació 
íntima entre els dos 
personatges des de la inquietud 
del primer encontre ins a un 
acte d’amor que els allibera.

Clara Segura i Pablo Derqui 
tenen prou eines per er ront al 
repte, però sembla que encara 
no han trobat aquell punt de 
veritat que nodreix l’autenticitat 
dels sentiments pro unds.  Però 
s’hi apropen molt. I per  
moments hi arriben 
sobradament. Diríem que els cal 
mesurar el lux de les paraules i 
sobretot el dels silencis 
eloqüents que s’expressen en 
mirades sostingudes, 
innecessàriament  subratllades 
per la música. Els manca, a 
l’inici, superar la contenció 

imposada per la seva condició 
d’estran s l’un de l’altre, per la 
voluntat d’interioritzar el 
desconcert d’ella, d’exorcitzar 
la por d’ell. Un cop assolides 
aquestes ites, és ben segur 
que desapareixerà la lentitud 
que, especialment a la primera 
part, malmet una bona posada 
en escena, ben enriquida per la 
resta d’elements escènics.  
–Santi Fondevila

NOTA AL PEU En el projecte 
original, el paper de Gabriele 
l’havia de fer Julio Manrique.

El perdedor sempre ha estat un 
bon personatge còmic. 
L’slapstick –des de Keaton a 
ran  Spencer– explotava el 

desencaix ísic. Després va 
arribar el desemparament 
emocional, amb o sense 
teràpia. En els últims temps 
s’ha incorporat el cinisme. Ara 
ns i tot hi ha una certa 

glori cació del racàs. Orgull 
loser. Com diu l’Anna, el 
personatge central de la 
comèdia de Marilia Samper, és 
el moment de treure a passejar 
els petits monstres amagats 

sota el llit. Això sí, armats amb 
potents ventiladors. Perquè ha 
arribat l’hora de contraatacar, 
de posar les aspes en marxa i 
escampar la merda acumulada 
en una vida-pantà.

L’Anna –amb l’aspecte i la 
convicció de Vanessa Segura– és 

una activista radical, una 
EME ’ en de ensa del seu dret 

a ser una malcarada sense 
pietat. Ella contra tots (coneguts, 
amics, parents, amília , víctimes 
sense matisos de la seva guerra 
d’alliberament unipersonal. Els 
altres personatges (la germana 
caixera i el projecte de cun at  
són les dianes propícies, 
identitats menors. L’Anna podria 
per ectament prescindir-ne, girar 
el cap i trencar la quarta paret. 
Riuríem igual intentant esquivar 
els seus projectils verbals, com 
si óssim el públic d’And  
Kau man. –Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU És la primera 
comèdia de Marilia Samper.

Una giornata particolare

Petits monstres
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Biblioteca de Catalunya  
Fins al 3 de maig
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La Villarroel. Fins al 29 de març
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01. 
JOC DE MIRALLS
El que fa la companyia que 
interpreta el text d’Annie Baker 
al Lliure és una delícia. Poques 
vegades tenim l’oportunitat 
d’apropar-nos tant a un grup 
de personatges, tan reals com 
nosaltres mateixos. 
� Teatre Lliure: Montjuïc 
De dimecres a dissabte 

02. 
L’ART DE LA COMÈDIA
Ja ho sabeu: som fans d’Eduardo 
de Filippo. I sí, aquesta és una 
obra per a friquis del teatre, però 
també per a espectadors que 
volen passar dues hores analitzant 
el nostre món i rient per les 
butxaques. � Teatre Nacional. De 
dimecres a diumenge

03. 
GUERRILLA
El Conde de Torrefiel sempre 
ofereix experiències teatrals totals 
i ara tenim l’oportunitat de seguir 
de prop el seu procés de creació 
abans del proper espectacle, que 
podrem veure al TNT de Terrassa a 
la tardor. � Antic Teatre. Dj. i dv.

04. 
LA POLS
Llàtzer Garcia va fer el do de pit 
amb aquesta obra torrencial sobre 
la fragilitat dels éssers humans, 
amb John Steinbeck com a 
referent. � La Villarroel. Dt. 24

0 . 
ACORAR
Els mallorquins han mort Mallorca 
i si ho voleu comprovar, Toni 
Gomila us ho explica. � La Seca. 
De dc. a dg.
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