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Teatre

de la historia del món, llevat 

sempre combativa Carme 
Portaceli posa llum sobre 
aquelles que van ser víctimes del 
terror franquista durant la Guerra 

sindicalistes, que sense 
participar en la confrontació 
bèl·lica van defensar la llibertat i 

d’analfabetes executades 

li havia passat als seus marits. 
Totes elles van caure a la xarxa 
d’odi. Quantes van morir? No se 

supervivents recollides aquí i 

dones torturades i afusellades, 
tant a presons militars com a les 
voreres de camins i carreteres.

que camina en cada espectacle 
cap a l’excel·lència, dóna veu a 
aquestes veus silenciades que 
s’entrellacen com sortint de les 
foses comunes on 

Conèixer com va morir l’àvia. 
Saber on està enterrada i trobar 
les despulles. Sentir el dolor de 
la mare a qui prenen la filla i a la 

són res per als assassins. 
Contaminar-se del patiment, de 

una funció puntejada amb 
encertadíssimes frases 
musicals de Maika Makovski i 

Necessària i recomanable 
sessió. –Santi Fondevila

NOTA AL PEU La història no 
l’han escrita les dones.

Només són dones

de la crisi matrimonial de matriu 

per la cartellera de Barcelona. 
You say tomato

desencant. Un cop superada 
una arrencada dispersa, i 
liquidada la feble subtrama que 
serveix de detonant per 
despertar la hidra del fracàs, el 
drama adquireix densitat, 

creïbles –una mica a l’estil 
Cassavetes sense toc verité–, 
cara a cara davant d’un cul-de-
sac.

Anna Moliner es llueixin com a 

seva versatilitat i el seu equilibri 

comèdia i la profunditat del 
drama; i ell està a l’altura, d’una 

mostrar. En aquest sentit, Joan 

descobrir un actor amb 
capacitat per a transmetre 
emocions sinceres. –J.C.O.

NOTA AL PEU Una altra obra de 
Joan Yago sense La Calòrica.

You say tomato

Blam! buddy-movie 
traslladada a un escenari. El 
projecte de la danesa Neander 
emet en els seus primers minuts 
unes senyals equívoques: una 

sembla e O e sense 

crescudets, amb pantalons 

Peter Pans amb entrades a 

pel·lícules. No qualsevol pel·li, 

ser soldats a la selva, mestres 

cowboys i robots. 

fantasia –amb el capitost com a 
primer de la banda– que es 
torna tan poderosa que, com a 

l’espai. –Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU Aquesta obra 
porta tres anys de gira mundial. 

Blam!
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BARTS. Fins al 25 d’octubre.

���

Sala Muntaner. 
Fins a l’1 de novembre.

�� ��

Teatre Nacional.  
Fins al 8 de novembre.

DE LA SETMANA
L’OBRA

DOS PERSONATGES

MAIKA MAKOVSKI
Feia temps que no véiem la 

cantant mallorquina damunt d’un 
escenari teatral. Va fer ‘Forests’ i 

‘Desaparecer’ amb Calixto Bieito. I la 
trobàvem a faltar... 

SOL PICÓ
La ballarina i coreògrafa s’ha 

convertit en una experta a l’hora 
d’agermanar dansa i teatre. A ‘El 

ball’, compartia escenari amb Anna 
Lizaran. Memorable.
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