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Mercè Martínez (esquerra) arriba a la festa que li han preparat els seus bons amics. FOTO: ORIOL PAGÈS

ANIMALS DE COMPANYIA
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVERT
Com devia ser aquest especta-
cle, quan es passejava de pis
en pis i feia que espectadors i
intèrprets compartissin un ma-
teix espai domèstic, compartint
també així una mena de quími-
ca especial que només es pot
donar en circumstàncies tan
especials? No ho sé, perquè no
el vaig veure en aquelles con-
dicions. El que sí que puc asse-
gurar és que ficada en un espai
més convencional, l’obra d’Es-
ter Solé continua sent un molt
bon i molt recomanable diver-
timent agredolç. Fins i tot, en-
cara que, dins del marc en què
ara es troba, l’efecte integra-
dor hagi desaparegut. I fins i
tot encara que, vist així, el text
–ben construït i força eixerit–
no deixi de semblar també en
certs moments un xic previsi-
ble, una mica massa semblant
a altres textos que presenten
situacions, retrats generacio-
nals i personatges similars. No
deixa de resultar curiós, per
cert, que l’estrena en un teatre
dels de sempre d’aquesta peça
hagi coincidit amb la baixada
del terrat de ‘Petits monstres’,
aquella altra obra de Marilia
Samper que també va comen-
çar la trajectòria represen-

tant-se en espais particulars, i
que també té molt de crònica
desencantada d’una genera-
ció (o d’una generació i mitja,
si tenim en compte que alguns
dels seus personatges són lleu-
gerament més granadets).
En qualsevol cas, queda molt

clar de nou que, arribat un de-
terminat punt de la vida, ja
pots pertànyer a la generació

que sigui: al final, la sensació
que els projectes somiats que
mai no s’acaben de fer realitat,
les petites traïcions domèsti-
ques, els efectes perniciosos
de la demolidora rutina o els
paranys que vénen a conta-
minar aquells vincles que un
temps endarrere eren conside-
rats immunes a cap mena de
traïció o deshonestedat, aca-

ben massa sovint fent la seva
no volguda aparició. I això ho
experimenten també en carn
pròpia aquests animals neces-
sitats de companyia darrere
dels quals hi ha un compac-
te grup d’intèrprets, cadascun
dels quals disposa dels seus
bons moments de lluïment. Tot
i que, i encara que sigui lleig
assenyalar dins un espectacle

coral amb actuacions tan com-
pensades, no em puc estar de
remarcar els molt nombrosos
moments brillants que van a
càrrec d’un molt ben entonat
Eduard Buch. Ell i l’actriu Mí-
riam Tortosa es posen sota la
pell de l’única parella estable
que trobem entre els cinc per-
sonatges d’aquest text dirigit
per la mateixa autora amb for-
ça eficàcia, i amb el bon ritme
que requereix condensar to-
tes les complexitats de la seva
comèdia amarga en poc més
de 75 minuts. Però si aques-
ta parella estable no fa altra
cosa tota l’estona que mostrar
la seva creixent inestabilitat,
el mateix es podria dir dels
seus tres companys d’escena,
acostumats a tenyir la soledat
d’una aparentment alegre des-
preocupació, disposats a dir
per amor una mentida molt
perillosa que podria acabar
d’enfonsar la persona estima-
da, o capaços d’intentar posar
fi a les seves mancances bus-
cant la sortida definitiva. Per
cert, i a tall de curiositat: Solé
ofereix un curiós homenatge
coreogràfic a Núria Feliu, una
figura d’aquelles que semblen
casar poc amb aquesta mena
de retrats generacionals, però
que aquí acaba encaixant com
un guant. Club Capitol

EL LAZARILLO DE TORMES
No, no es pot dir pas que Rafael
Álvarez ‘el Brujo’ recuperi el seu
personatge teatral emblemàtic,
perquè és el mateix actor el qui
ha afirmat repetidament que
mai de la vida no abandonarà el
‘Lazarillo’: si de cas, el deixarà
descansar una estoneta (d’aquí
poc el veurem canviant la litera-
tura castellana del Segle d’Or pel
teatre de l’època elisabetiana
a ‘Mujeres de Shakespeare’),
però per acabar tornant-hi a la
més mínima oportunitat. I és
que, tal com diu El Brujo, aquest
geni de la picaresca el fa gaudir
d’unamanera molt especial.
I això, l’espectador també ho
nota. El ‘Lazarillo’ de Rafael
Álvarez és alhora unamica el de
Fernando Fernán Gómez, que de
picaresca també en sabia força
(no emmal interpreteu; vull dir
que el gran actor i director era
un veritable especialista en la
literatura protagonitzada per
aquesta mena de personatges,

als quals fins i tot havia dedicat
una sèrie televisiva) i que va ser
qui va preparar aquest monòleg
a partir del cèlebre clàssic d’autor
anònim escrit al segle XVI. Però
com diu també El Brujo, tenint en
compte que l’obra gira en gran
mesura al voltant de l’apetència
que originen l’ambició i el poder,
que parla d’una èpocamarcada
pels greus desequilibris existents
entre el món oficial i el món real
i que està protagonitzada per
una criatura que s’ha de buscar
la vida dia rere dia com ho fan
ara mateix tantes criatures del
tercer món (un tercer món que
de vegades és a la cantonada de
qualsevol ciutat del primer món),
queda clar que del segle XVI al
segle XXI sovint només hi ha un
petit pas de res. I, com sabeu si
l’heu vist amb anterioritat, El
Brujo no se n’està mai, d’assenya-
lar aquesta mena de paral·lelis-
mes, encara que sigui jugant al
joglar anacrònic. ADAPTAT PER
FERNANDO FERNÁN GÓMEZ. INT.

I DIRECCIÓ: RAFAEL ÁLVAREZ ‘EL
BRUJO’. DATA: DEL 8 AL 26/4.
LLOC: TEATRE CONDAL. AV.
PARAL·LEL, 91. METRO: PARAL·LEL
(L2, L3). TEL.: 934 423 132. PREU:
24-28€. HORARI: DE DC. A DV.,
20H; DS., 18 I 21H; DG., 18H.

SOBRE EL FENOMENDE LES
FEINES DEMERDA
Després d’haver dinat al ‘Camar-
gate’ en immillorable companyia,
el cicle El Cicló es posa a treballar
fort. Ara bé: és veritat, allò que
el treball dignifica? Segons l’an-
tropòleg i activista nord-americà
David Graeber, autor de l’article
que inspira aquest espectacle
i que li serveix com a títol, tal
afirmació resulta en molts
casos una veritable fal·làcia. I
segons l’experiència personal
de tots aquells i totes aquelles
de vosaltres que us hàgiu hagut
d’incorporar en algun moment
de la vida a treballs escombraria
d’aquells que més aviat resten
punts a la dignitat humana (i la

utilitat dels quals de vegades no
sembla tampoc gens clara), el fet
que aquestes feinetes estúpides
t’acabin xuclant el pensament
i provocant la mateixa ansietat
que si es tractés de feines
dignes amb cara i ulls resulta ben
absurd. Així ho veu també la molt
premiada companyia La Calòrica,
aquella que després de fer-nos
viure la ‘Feísima enfermedad
y muy triste muerte de la reina
Isabel I’, ara ens fa viure amb
el mateix sentit de l’humor el
sense sentit d’aquestes feines
de merda. DRAMATÚRGIA: JOAN
YAGO. DIR.: ISRAEL SOLÀ. CIA. LA
CALÒRICA. INT.: XAVI FRANCÉS,
AITOR GALISTEO-ROCHER, EST-
HER LÓPEZ. DATA: DEL 2 AL 26/4.
LLOC: TEATRE TANTARANTANA.
PREU: 10-15€. HORARI: DE DC. A
DS., 21H; DG., 19H.

GANES D’UDOLAR
Poesia? Ufff… Només llegir la
paraula, ja provoca esgarri-
fances! Especialment si ets un

adolescent que prou feina té
amb els 140 caràcters d’una
piulada per posar-se a sobre a
rimar versets. Però aquí tenim
un espectacle adreçat a espec-
tadors de més de 14 anys que
està disposat a trencar tòpics, a
contagiar esperit poètic a dojo,
i a barrejar els versos de Narcís
Comadira amb les imatges a
l’estil de la Nouvelle Vague d’un
Jean-Luc Godard idolatrat tam-
bé pels Amics de les Arts. A l’es-
cenari hi ha de personatges de
professors d’art dramàtic que
també mantenen una relació
conflictiva amb la poesia, però
que troben la forma de plantar
cara al trauma i començar a
gaudir-ne. DE PEXEGUEIRO,
COMADIRA, GIRALT I SALGADO.
DIR.: DANI SALGADO. DATA:
DEL 9 AL 12/4. LLOC: TEATRE
NACIONAL DE CATALUNYA (SALA
TALLERS). PLAÇA DE LES ARTS, 1.
METRO: GLÒRIES (L1). TEL.: 933
065 700. PREU: 6-12€. HORARI:
20H; DG., 18H.
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