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Ser revolucionari no és el mateix 
que ser subversiu. Del segon de 
vegades sorgeix el primer. No 
sempre. La subversió no pretén 
construir res nou. Amb riure una 
mica contemplant l’apocalipsi 
n’hi ha prou. Joan Yago és 
potser l’autor català que més 
s’aproxima a la subversió, en el 
sentit que mestres com 
Dürrenmatt han expressat amb 
la seva obra. Si la tribu dels 
compromesos es concentra a 
denunciar la xacra de l’atur, 
Yago qüestiona directament la 

idea de la necessitat de tenir 
una feina. I què millor que 
recol·lectar les experiències 
dels mateixos membres de La 
Calòrica –o recopilades de 
tercers– per mostrar l’absurd 

d’un sistema que busca 
perpetuar una societat 
d’“ocupats”, farcidors de temps 
morts que, en el millor dels 
casos, acaben per apuntar-se al 
nihilisme Bartleby.

 Un divertit descens als 
inferns dantescos dividit en cinc 
contes, un més patètic que 
l’anterior, que culmina amb una 
farsa grotesca. Un altre 
muntatge “diferent” d’un autor i 
una companyia que feliçment 
van per lliure. Una gosadia que 
mereix ser novament 
recompensada amb l’èxit.  
–Juan Carlos Olivares
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01. 
SIN BAILE NO HAY PARAÍSO
Pere Faura balla claqué, clàssic, 
disco i contemporània en el seu 
primer xou de mitjà format on 
ens demostrarà que amb talent 
i imaginació un home sol pot 
arribar a on vulgui. � Mercat de 
les Flors. De dv. a dg. 

02. 
L’ART DE LA COMÈDIA
Aquesta obra immensa d’Eduardo 
de Filippo que ha portat al teatre 
Lluís Homar deixa la ciutat i serà, 
a final de temporada, la cosa més 
preciosa que haguem vist en molt 
temps. � Teatre Nacional. De 
dimecres a diumenge

03. 
ELS VEÏNS DE DALT
No ens canviarà la vida, el debut 
teatral de Cesc Gay, però ens farà 
riure per les butxaques, a banda 
de demostrar-nos, un cop més, 
que Pere Arquillué és una bèstia 
parda del teatre. Àgata Roca no 
es queda curta! � Teatre Romea. 
De dimarts a diumenge 

04. 
AQUELLOS DÍAS AZULES
Marc Artigau va ser capaç de 
tornar a la infantesa i oferir-nos 
un espectacle on posa damunt 
la taula el seu talent poètic. 
Recorden Machado? � Círcol 
Maldà. De dt. a dg.

05. 
UNA GIORNATA 
PARTICOLARE
Pablo Derqui i Clara Segura són 
emoció teatral, la viva imatge 
de la vida. � Biblioteca de 
Catalunya. De dc. a dg.

Tots les crítiques  
a timeout.cat

Teatre

Un títol que evoca paradisos 
imaginats, ni tan sols perduts, i 
que a la  no és més que el nom 
d’un còctel amb el qual 
s’emborratxa un dels dos 
protagonistes d’aquesta 
història d’amor imaginada per 
l’actor Paul Berrondo en la seva 
segona experiència com a 
dramaturg i director.

Una història d’amor entre dos 
éssers solitaris, desclassats, 

que malviuen a la perifèria de la 
societat i que no tenen grans 
il·lusions ni perspectives de 
futur. Dues ànimes que es 
troben en un carrer d’una gran 
ciutat, al costat d’un bar on 
ofeguen amb birres el temps i 
l’esdevenir i que potser tenen 
alguna cosa en comú. Un d’ells 
viu en una furgoneta i el seu 
delit són els combats de boxa. 
L’altre no té on anar després 
que el fessin fora de casa. 
Potser el paradís imaginat és 
més a prop del que pensaven. 
Potser en una volta en moto pel 
País Basc.

El text de Waikiki Honolulu és 
sobretot un retrat a l’aiguafort, 
dur i tendre alhora, de la 
marginació social d’aquells 
per als qui ni els anys de 
bonança que diuen que vàrem 
tenir, ni la reactivació 
econòmica que s’anuncia, han 
servit de res. Són perdedors 
com els de l’enyorat Bernard-
Marie Koltès i el text de 
Berrondo apunta cap a 
aquesta poètica, però deixa 
veure les limitacions del 
debutant forçat per la idea 
primigènia cap a un 
sentimentalisme epidèrmic. 

L’obra s’ha escrit en bona 
part sobre l’escenari 
conjuntament  amb els dos 
actors en un treball que resulta 
més atractiu pel que fa al text 
que per una posada en escena 
que no resol amb eficàcia els 
compromisos que es deriven 
de les paraules.Tot i l’entrega i 
bona feina de Borja Espinosa i 
Joel Minguet, la història no 
agafa volada i a la fi no ens 
queda res més que un notable 
joc interpretatiu. –Santi 
Fondevila
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Teatre Romea  
Fins al 24 d’abril

DE LA SETMANA
L’OBRA
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Teatre Ta tara ta a 
Fins al 25 d’abril
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