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En què s’assemblen Cesc Gay i 
Woody Allen? Els dos tenen la 
seva pròpia tribu urbanita que 
retraten una i altra vegada, 
preferiblement quan el seu món 
trontolla. També comparteixen 
la mateixa obsessió per la 
caducitat de la parella. Els seus 
personatges estan dividits entre 
els que mai no prendran una 
decisió que comprometi el seu 
“estil de vida” i els que donen el 
pas empassant-se els gripaus 
de l’abisme que s’obre després 
de verbalitzar el que tots dos 
pensen i senten: “això s’ha 
acabat”.

Gay sol obrir l’objectiu de la 
càmera quan la crisi està 
madura, amb un to de comèdia 
sedada amb bromur, un additiu 
terapèutic per rebaixar després 
la càrrega dramàtica de la 
ruptura.

A Els veïns de dalt s’ha oblidat 
del sedant. Comèdia sense 
filtres, encara que després 
s’hagi de buscar un element 
-potser forçat, potser artificial- 
que li serveixi per reconduir la 
fàcil rialla a territoris 

emocionals més familiars. El 
canvi de registre -no 
d’argument, ni d’personatges- 
és un èxit: el riure sense respir 
ofega els diàlegs, sense que els 
quatre intèrprets caiguin en la 
temptació d’emular la vella 
escola de pautar amb calculats 
recessos el temps que 
requereix el públic per respirar i 
reprendre el fil de la trama.

Els quatre (Pere Arquillué, 
Nora Navas, Jordi Rico i Àgata 
Roca) fan comèdia a la francesa, 
amb el to just d’histrionisme. 
Molt efectius, tot i que els 

papers de Navas (psicòloga) i 
Rico (bomber) no tenen la 
complexitat de l’única parella 
que interessa al director: la 
mestressa de casa i el 
professor de música (intèrpret 
frustrat) que han arribat a un 
possible punt de no retorn. Els 
altres, els veïns de dalt, només 
irrompen en aquesta comèdia 
semicivilitzada per accionar el 
detonador de la crisi. 
–Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU El debut teatral 
de Cesc Gay fa riure.

Daniel Anglès és un gran 
coneixedor dels musicals, 
sobretot dels nord-americans, i 
un director que sap treure or de 
les pedres. Per això la seva 
presència garanteix el rigor i la 
qualitat a qualsevol producció 
com aquest imaginatiu 
espectacle. Una producció de 
petit format perquè, com diu la 
primera cançó d’Acústic 
Broadway, “no tenim ni un 
duro”.

Es tracta d’un seguit de 
cançons de musicals poc 

coneguts presentades amb 
format concert, en música en 
directe (piano i guitarra) que 
expliquen amb força humor 
petites històries sentimentals i 

fins i tot una àcida crítica contra 
el món Disney. 

La virtut de l’espectacle és 
aconseguir que cada història 
quedi perfectament retratada i 
que unes i les altres funcionin 
com una carrera de relleus 
donant homogeneïtat al conjunt. 
La posada en escena llueix 
imaginació (amb deliciosos 
titelles) i les quatre veus ben 
temperades d’Oriol Burés, 
Víctor Gómez, Berta Peñalver i 
Laura Ventura. Sí senyor, 
agradable i divertit.  
–Santi Fondevila

NOTA AL PEU Daniel Anglès 
està preparant ‘Rent’.

Els veïns de dalt

Acústic Broadway

���

Teatre Romea 
Fins al 17 de maig

���

Círcol Maldà. Fins al 5 d’abril

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!
a

01. 
UNA GIORNATA 
PARTICOLARE
Segueixin la mirada de Derqui, la 
de Segura, i enmig trobaran l’obra 
mestra, la capacitat d’expressar-
se des del gest i el moviment. 
L’adaptació de Broggi del film de 
Scola és una coreografia poètica. 
� Biblioteca de Catalunya. De 
dimecres a diumenge 

02. 
L’ART DE LA COMÈDIA
Aprofitin per veure Lluís Homar 
en acció, en aquest moment 
professional de la seva vida. Està 
pletòric. I podran dir, d’aquí a vint 
anys, que van veure el millor Lluís 
Homar de la història.   
� TNC. De dc. a dg.

03. 
TORTUGUES
Aquesta és una comèdia sobre el 
‘meravellós’ món de la parella de 
la debutant Clàudia Cedó que ens 
farà petar de riure i, alhora, ens 
ensenyarà unes quantes coses de 
física. � Sala Flyhard. De dj. a dl. 

04. 
EL PETIT PRÍNCEP
Aquest haurà estat l’espectacle 
més especial de la temporada. I 
el que farà que Àngel Llàcer torni 
a formar  part de la constel·lació 
teatral d’aquesta ciutat.  
� BARTS. Ds., dg. i dl.

05. 
ANIMALS DE COMPANYIA
L’obra d’Estel Solé ha fet el gran 
salt al teatre comercial i està 
triomfant. Va començar en un 
piset de Gràcia... � Club Capitol. 
De dc. a dg.
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