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Pere Arquillué i Àgata Roca, sempre disposats a discutir. FOTO: DAVID RUANO

ELS VEÏNS DE DALT
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

T
Vau veure el molt notable mun-
tatge de l’obra d’Edward Albee
‘Qui té por de Virgínia Woolf?’
que Daniel Veronese va diri-
gir fa uns pocs anys en aquest
mateix Teatre Romea? Recor-
deu l’estupenda interpretació
que Pere Arquillué ens oferia
llavors en el paper de George,
el frustrat professor universi-
tari d’aquella obra mestra que
fa passar pel sedàs del cinisme
més demolidor i del sarcasme
més esfereïdor tant el seu re-
latiu fracàs professional com
la seva hecatombe matrimo-
nial? Doncs deu ser pel fet que
Arquillué (tan cínic com llavors
i fantàstic com de costum; de-
cidit a recordar-nos que, si vol,
pot ser també un brillant actor
de comèdia) també és present
aquí, o pel fet que l’autor de la
comèdia ja ha deixat dit que la
seva obra també té quelcom de
mirada adreçada a l’abisme ple
de caigudes en picat que tants
cops fa acte de presència al
llarg de la vida en parella, però
el cas és que a mi aquesta obra
de Cesc Gay m’ha recordat molt
aquella altra d’Albee que cal
considerar com una de les més
brutals disseccions de la insti-
tució matrimonial mai escrites

per al teatre. Tan brutal, que
quan es va estrenar l’any 1962
no van faltar crítics que van
atribuir a la condició gai del
seu autor la bilis vessada en el
tema, com si això els donés a
ells un plus de tranquil·litat.
Doncs bé: Gay no és gai. Els

anys seixanta del segle XX no
són els anys deu del segle XXI.

Però les parelles ni tan sols
necessiten estar casades per
reproduir els mateixos esque-
mes i patir el mateix esgota-
ment emocional i/o sexual que
patien les parelles casades de
llavors. Dit això, cal aclarir que
Cesc Gay tampoc no és Edward
Albee: la seva bona comèdia
amb tocs d’Albee (però far-

cida de molta més comicitat
i desproveïda de la seva pro-
funditat), queda lluny de ser
una peça rodona; de vegades
li sobra humor fàcil –per cert,
Cesc Gay hauria de passar pel
Romea per modificar una mi-
ca el ritme del seu muntatge;
en certs moments la gent riu
tant que costa seguir els dià-

legs del seu excel·lent quartet
d’actors i actrius– i de vegades
se li escapa una mica la tensió
dramàtica latent, que esclata
amb força precisió al llarg del
darrer terç de l’obra.
Tot i així, aquest text, ben

escrit però encara més ben di-
rigit, mostra una mala bava
superior al que les seves apa-
rences de divertiment amable
ens puguin fer creure al primer
cop d’ull. I en aquest sentit,
només cal tenir en compte la
poca empatia que Gay mostra
per aquests personatges tan
propers i creïbles, però amb els
quals, alhora, tampoc no ens
vindria de gust passar una vet-
llada (en això també s’assem-
blen una mica a les dues pare-
lles de ‘Virginia Woolf’, tan ben
dibuixades que ens provoquen
el rebuig lògic que ens provoca
tot allò en què potser podríem
caure o potser ja hem caigut al-
guna vegada). Per cert, un petit
detall: o a mi se’m va escapar
alguna cosa o l’obra de Gay pre-
senta una inversemblança logís-
tica a tenir en compte: com pot
ser que, mirant per la finestra,
pugui veure el meu veí de dalt
i passejar-me despullat davant
seu? Pot ser que, en aquest as-
pecte, Gay s’hagi saltat una mi-
ca les lleis de la lògica?
Teatre Romea.

SIN BAILE NO HAY PARAÍSO. LA

MEVA HISTÒRIA DE LA DANSA

I quan la lliçó d’història de la
dansa te la dóna algú com ara
Pere Faura, ja pots estar ben
segur que aquesta resultarà
ben original, i molt probable-
ment també ben divertida.
Faura ha volgut recollir en un
sol espectacle quatre coreogra-
fies d’aquelles que ell mateix
defineix com del tot icòniques,
i ben representatives alhora
de quatre maneres d’entendre
la dansa que, a primera vista,
semblen tenir poc a veure les
unes amb les altres. I després
ha tingut la gosadia de posar-se
ell solet a ballar-les totes; quel-
com d’altra banda gens estrany
en algú que, de gosadia, ja n’ha
demostrat molta en ocasions
anteriors, en què ha reinventat
al seu l’aire l’art de treure’s la
roba a ‘StripteaSeS’, ha ofert
una sessió de porno a ‘Bombe-
ros con grandes mangueras’ o
s’ha fet l’amo de la pista a ‘Dis-

copolis’. Faura, per cert, també
ha demostrat al llarg de la seva
trajectòria la seva feblesa pels
musicals. I amb un del reis
del cinema musical comença
precisament la vetllada: el
sempre rialler Gene Kelly, capaç
de cantar sota la pluja amb
40 graus de febre (després de
filmar la famosa escena, Kelly
es va passar un grapat de dies
sense sortir del llit). Seguim al
cinema? Aquí arriba carregat
de tota la xuleria macarra que
caracteritza el John Travolta de
‘Febre del dissabte nit’. I ara,
posem-nos molt –però molt–
contemporanis: aquí tenim
Anne Teresa De Keersmaeker,
deessa de la dansa rigorosa-
ment cartesiana. Però que nin-
gú digui que Faura fa fàstics al
ballet clàssic, immillorablement
representat pel virtuosisme de
Maia Plitseskaya, també ella
singularment transvestida per a
l’ocasió. DE I AMB PERE FAURA.
DATA: DEL 10 AL 12/4. LLOC:

MERCAT DE LES FLORS. LLEIDA,
59. METRO: POBLE SEC (L3).
TEL.: 934 261 875. PREU: 12€.
HORARI: 20.30H; DG., 18H.

LA REVOLTA DELS ÀNGELS

Veritablement, l’altre món va
ple de trobades ben singulars
entre personatges d’aquells
que van deixar bones mostres
de la seva creativitat i de la
seva inconfusible personalitat
quan encara eren en aquest
món. A la reunió que tenien
fins fa poc ‘Copi i Ocaña al
purgatori’ (i en la qual acabava
participant també l’ombra de
Pasolini) a l’escenari del Teatre
Almeria, s’afegeix ara la reunió
que tenen als llimbs el drama-
turg Bernard-Marie Koltès, el
pintor Jean-Michel Basquiat i
el trompetista i cantant Chet
Baker. Tots tres, posseïdors
d’un talent aclaparador. Tots
tres, morts per la mateixa èpo-
ca, entre el 1988 i el 1989. I
tots tres, amb ganes de trencar

amb la idolatria mitòmana que
els envolta i que no quadra
gens amb el tarannà que van
demostrar quan encara eren
vius. Ells, el que volen, és posar
fi a aquesta mena de culte a
l’artista que sovint resulta ben
improductiu. La reunió ha sigut
orquestrada per l’escriptor
francès Enzo Cormann, l’autor
de la notable ‘Segueix la
tempesta’. D’ENZO CORMANN.
DIR.: NICOLAS CHEVALLIER.
INT.: DAVID MENÉNDEZ,
GUILLEM MOTOS, XAVI SÁEZ.
DATA: FINS AL 26/4. LLOC:
TEATRE AKADÈMIA. BUENOS
AIRES, 47. METRO: HOSPITAL
CLÍNIC (L5). TEL.: 934 951 447.
PREU: 18-22€. HORARI: DE DC.
A DG., 20.30H.

MARES I FILLES ••••

Després d’esgotar localitats al
seu pas pel Círcol Maldà, aquí
teniu de tornada aquest nota-
ble musical de petit format però
emocions fortes. A l’escenari,

una mare diguem-ne que una
mica possessiva i una filla amb
ganes de tocar el dos i fer la
seva mantenen un intens duel
cantat (una bona partitura de
Clara Peya, interpretada amb
força al piano per la mateixa
compositora) que ens permetrà
entendre tant les raons de totes
dues com els intensos vincles
afectius capaços d’imposar-se
a totes les discussions. Bon
coneixedor del gènere, David
Pintó dirigeix l’obra i les seves
excel·lents intèrprets amb el
pols que requereixen aquesta
mena de propostes tan
intimistes. LLIBRET I DIR.: DAVID
PINTÓ. MÚSICA I DIR. MUSICAL:
CLARA PEYA. INT.: MARIONA
CASTILLO, NINA. DATA: A
PARTIR DEL 10/4. LLOC: TEATRE
GAUDÍ BARCELONA (TGB). SANT
ANTONI MARIA CLARET, 120.
METRO: SAGRADA FAMÍLIA (L2,
L5). TEL.: 936 035 152. PREU:
20€. HORARI: DE DJ. A DS.,
22H; DG., 20H.
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