
Posem-nos unamica filosòfics
per començar. I escoltem les
sàvies paraules del filòsof que
tant presumia de no saber res
abans que la cicuta no el deixés
mut per sempremés. Després
d’haver sigut un dels èxits del
Grec 2015, Sòcrates torna a
fer-se escoltar amb força al Te-
atre Romea gràcies a Sócrates.
Juicio ymuerte de un ciudada-
no (fins al 18/12), un espectacle
deMario Gas que permet a
JosepM. Pou donar una nova
lliçó interpretativa: encara
que només fos per aquest fet, la
visita ja seria obligada.
Això sí: no us prengueu les

coses amb massa filosofia,
perquè cal anar a bon ritme
si voleu continuar recupe-
rant espectacles que tenen
els dies comptats. Sense anar
més lluny, i sense moure’ns

del mateix Teatre Romea,
aquí tenim tres personatges
tan reals com el mateix Sò-
crates que han vingut a coin-
cidir als llimbs. Poca broma,
perquè estic parlant de tres
genis: l’autor Bernard-Marie
Koltès, el pintor Jean-Michel
Basquiat i el trompetista Chet
Baker, els protagonistes de La

revolta dels àngels (fins al
18/10), l’obra d’Enzo Corman
dirigida per Nico Chevallier
amb què el Romea obre en-
guany el cicle Off Side.
I anant ara cap al Teatre

Goya, aquí teniu Alberto
San Juan fent d’ell mateix
i posant a caldo la venerada
transició espanyola a Auto-

rretrato de un joven capitalista
español (fins a l’11/10).

L’emperador no portava camisa
Però el boig (o no tant) prota-
gonista d’El loco y la camisa
(fins a l’11/10) sí que en porta.
Molta atenció, perquè l’espec-
tacle escrit per Néstor Valente
i representat per la companyia

LA CARTELLERA ENS DÓNA UNA SEGONA OPORTUNITAT I RECUPERA UN GRAPAT DE MUNTATGES

NOTABLES PER DIVERSES RAONS QUE POTSER SE US VAN ESCAPAR AL SEUMOMENT

Uns retorns que cal tenir molt en compte

R. OLIVER

NOVACARTATARDOR-HIVERN

VINE ALS NOSTRES RESTAURANTS PER GAUDIR DELS PLATS DE LA

TÀRTAR DE
SALMÓ AMB
GUACAMOLE

TEMPURA DE
PETXINES DE
PELEGRÍ

MISO
RAMEN

CORRAL
CHICKEN
YAKISOBA

NOVETATS!

SEGUEIX-NOS! UDON.ES

Mi
so
Ram

en

Chi
cken

Yakiso
ba

CCChhii
ckkeekkkk n YYYaaaYYYYYY kisii obbaa

Bo
u C

urr
i Ve

rme
ll

Banfield Teatro Ensamble, que
aquest cop recala a l’Almeria
Teatre, és una veritable joia de
l’escena argentina contem-
porània, una tragicomèdia
familiar plena de revelacions
colpidores. I després d’un boig
que fa riure i et congela la ria-
lla alhora, potser us vindrà de
gust unmarciàmonologuista
que ha canviat de cara.
Si fa unsmesos era Jordi

Martínez qui interpretava Els
homes són deMart i les dones
de Venus, ara és Jordi Díaz
qui posa rostre al Club Capitol
(sense data de comiat) al po-
pular text de JohnGray. Els
que no vénen ni deMart, ni de
Venus, ni de cap altre territori,
perquè els pirates no tenen
altra pàtria que lamar salada,
són la colla de protagonistes
deMar i cel, el musical més
cèlebre i reeixit d’entre tots els
musicals nascuts a les catala-
nes terres. Dagoll Dagom torna
a fer salpar el seu vaixell, amb
la seguretat que la travessia
per l’escenari del Teatre Victò-
ria (fins al gener del 2016) serà
tan triomfal com de costum.

JosepM. Pou, envoltat tant dels amics com dels enemics de Sòcrates. FOTO: DAVID RUANO


