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Teatre

Àngel Llàcer i Marc Artigau 
podrien haver optat per fer una 
comèdia amb música, un 
musical de factura clàssica o 
una paròdia del gènere. Van 
optar per no descartar res per a 
la seva versió de Molt soroll per 
no res. L’artefacte dramàtic 
resultant és una mica de tot i res 
en concret. Un poti-poti amb 
desigual grau d’encert escènic.

És una bona comèdia, molt 
ben defensada per David 
Verdaguer, Victòria Pagès, un 
divertit quintet fool inspirat en 
els germans Marx i la seva noia 
còmplice (Bernat Cot, Albert 
Mora, Oriol Burés, Enric 
Cambray i Clara Altarriba) i el 
dolent de còmic interpretat per 
Albert Triola. És un musical 
esforçat que ret homenatge a 
l’edat d’or de la MGM sense 
comptar amb el repartiment 
adequat per reproduir la 
fascinació dels seus títols quan 
toca ballar o cantar. És una 
paròdia que no s’atreveix a 
trencar el motlle. L’ideal hagués 
estat –i picades d’ullet 

anticipatòries no en falten– que 
en el moment del final feliç del 
casament d’Hero i Claudi, Don 
Pedro hagués agafat a coll 
Claudi i la pobra Hero es quedés 
morta (una altra vegada), amb 
un pam de nas .

El vestuari és un viatge estètic 
per diverses dècades, des dels 
shorts de la reina Powell al vestit 
de núvia d’Audrey Hepburn a 
Funny face; l’escenografia és un 
discret i va intent de glamuritzar 
l’enorme escenari de la Sala 
Gran del TNC, i la il·luminació, 

un elegant exercici d’estil del 
gènere signat per Albert Faura i 
David Bofarull. Sobre la 
música... millor minimitzar la 
menció crítica per no pertorbar 
el son etern de Cole Porter, 
Irving Berlin i Nacio Herb Brown. 
L’atemptat –en forma i fons– 
comès contra Love for sale és 
indescriptible. –Juan Carlos 
Olivares

NOTA AL PEU

El 1965, Jean-Paul Sartre va 
adaptar Les troianes d’Eurípides 
tot accentuant el missatge 
pacifista alhora que respectava 
la linealitat de l’obra clàssica, 
és a dir, la successió d’escenes 
a partir de les quals les noies 
vençudes coneixen la seva sort 
davant d’Hècuba, viuda de 
Príam, el rei destronat de Troia. 
Un temps, aquells anys 60, 
marcat pel conflicte del 
Vietnam. I la companyia La Pell 
l’ha posat en escena a través 
d’una brillant escenografia de 

Bibiana Puigdefàbregas i Adrià 
Pinar –una estesa de sabates 
usades– i un toc pop, que és el 
que més grinyola del xou.

Anna Estrada es posa en la 
pell d’Hècuba i encarna el dolor 
de la guerra. Davant seu, aniran 

passant Cassandra (Queralt 
Cassayas), Andròmaca (Magda 
Puig) i Helena (Lavinia Vila), la 
dona per culpa de la qual els 
grecs van decidir atacar Troia. 
Estrada manté el pes de la peça i 
no deixa respirar el públic cada 
cop que obre la boca. Hipnòtica. 
La resta es mouen sense gaire 
convicció, sense trobar el punt 
de dramatisme que els escau, 
entre la bogeria de Cassandra, el 
desesper d’Andròmaca i la 
seducció d’Helena. Poc més a dir 
d’una peça correcta a la qual li 
falta un pèl d’intensitat per 
assolir l’excel·lència. –A.G.

NOTA AL PEU
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Fins al 29 de novembre.
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Fins al 8 de novembre.

  
Per 

01. 
MARITS I MULLERS
Poca broma amb l’adaptació 
de la pel·li de Woody Allen que 
ha perpetrat Àlex Rigola. Potser 
estem davant del seu millor 
muntatge des de ‘Rock and roll’. 
Per cert, Joan Carreras està 
espaterrant! � La Villarroel.  
De dimarts a diumenge.

02. 
MESURA PER MESURA
Declan Donnellan torna a casa 
nostra per deixar bocabadats els 
que ja s’hi van quedat amb la seva 
versió d’‘Ubú rei’, al Grec 2014. 
Ataca el seu autor predilecte: 
Shakespeare! � Teatre Municipal 
de Girona. Dc. 28 i dj. 29.

03. 
HIMMELWEG
Afirmar que Raimon Molins és 
un dels millors actors del país 
no és cap bajanada. I dir que 
Mayorga és un geni, tampoc. Si 
no es creuen res d’això, passin per 
l’Atrium. � Sala Atrium.  
De dimecres a diumenge.

04. 
NOMÉS SÓN DONES
Míriam Iscla es troba en estat de 
gràcia. Cada obra que fa, obra 
que ho peta. Des que va deixar 
T de Teatre ens ha demostrat, a 
més, que és una excel·lent actriu 
dramàtica. � Teatre Nacional.  
De dimecres a diumenge.

05. 
LA MEL
Una altra bèstia escènica, davant 
i darrere: Xicu Masó. A més, ens 
presenta Tonino Guerra.  
� El Maldà. De dc. a dg.
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