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01. 
TERRA BAIXA
Segona oportunitat de veure Lluís 
Homar fent aquest ‘one-man 
show’ amb l’obra de Guimerà. 
És un actor que està en el seu 
moment més dolç. Si no hi aneu, 
us en penedireu tota la vida. � 
Teatre Borràs. De dc. a dg.

02. 
PSICOSI DE LES 4.48
L’obra de Sarah Kane és xocant, 
punyent, una mena de teatre que 
no veiem gaire sovint a Barcelona. 
I Anna Alarcón ho fa tan bé, que 
marxaràs a casa amb la seva veu 
ficada al cervell.  � La Seca. De 
dc. a dg.

03. 
BLUF
La Calòrica ha fet amb aquesta 
obra el seu do de pit, per 
complexitat dramàtica i posada 
en escena. És el seu punt de 
llançament cap a projectes més 
grans. � Sala Beckett. De dc. 
a dg.

04. 
MARITS I MULLERS
Àlex Rigola ha transformat la 
pel·lícula de Woody Allen en una 
obra de teatre brillant. � La 
Villarroel. De dt. a dg.

05. 
CIARA
Àngels Bassas ens enlluerna amb 
aquest David Harrower. � Teatre 
Akadèmia. De dc. a dg.

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!Podries pixar al parquet
Marc Artigau odia les comèdies romàntiques i, tot i així, ha escrit 
‘Caixes’, que arriba a la Flyhard. Per Andreu Gomila
Fa sis anys, quan Marc Artigau va 
escriure Caixes compartia pis i, 
assegura, una pizza Tarradellas i 
una Xibeca era “un sopar de 
luxe”. La va redactar a raig, 
sense pensar en l’estrena, tot 
demostrant que el teatre també 
és literatura. I va inventar-se 
quatre personatges que són 
potser el mirall d’una generació 
que volta la trentena, com ell, 
que ha viscut la vida adulta de 
pis en pis, empaquetant la vida 
cada dos anys. 

Hi ha una escena al principi en 
què en Pau es pixa damunt del 
parquet de l’apartament que 
està deixant que és de traca i 
mocador, digne de figurar en 

alguna de les sèries o obres de 
teatre anglosaxones que ens 
encanten. En Pau, de fet, és el 
protagonista de la peça, amb la 
Paula. Tindrem dos personatges 
més, la Maria i el Mario. I així 
tenim, respectivament, el valent, 
l’enigma, la puresa i la seguretat. 
“Són el que són i el que voldrien 
ser”, reflexiona Artigau.

“Som una generació que 
socialment no ha patit guerres, 
ni dictadures, que està molt 
preparada i tenim les eines per 
ser feliços, però continuem sent 
igual d’infeliços que la generació 
anterior”, addueix Artigau. 
“Encara ens preguntem què som 
i què volem ser”, remata.

El dramaturg confessa que 
detesta les comèdies 
romàntiques, que ha intentat 

acostar-s’hi, però que el més a 
prop que hi serà mai serà aquí, a 
Caixes. I no sap si està d’acord 
amb el comentari llançat per 
una de les actrius, que li va dir 
que es tracta d’“una obra 
mística sobre el poliamor”. Això 
que ell només pretenia “tractar 
la quotidianitat d’una parella 
que es trasllada”.

Té, admet, algun punt de 
contacte amb el seu hit 
particular, Un mosquit petit (TNC i 
Almeria Teatre). Diu que aquella 

era més pinteriana, més de 
partida d’escacs, que parlava 
més de la identitat i del desig. 
Dos temes, aquests últims, que 
són molt presents a Caixes. Així 
com tot el que es diu. “La Flyhard 
és molt petita, no pots fer 
filigranes, i la Montse Rodríguez, 
la directora, ha centrat la posada 
en escena en la paraula”, matisa 
Artigau. 

Caixes s’estrena a la Sala 
Flyhard el dijous 24.

Som una 
generació que 
és igual d’infeliç 
que la generació 
anterior


