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A punt d’estrena

Almost, Maine
Jocular Theatre tornen amb la 
seva 17a producció de teatre en 
anglès a Barcelona, i ho fan 
aquest cop amb el dramaturg 
americà John Cariani de 
‘Almost, Maine’. No tot és el que 
sembla a la remota ciutat mítica 
d’Almost, a l’estat nord-americà 
nord-est de Maine. Sota l’aurora 
boreal, els residents d’Almost 
s’enamoren de maneres 
inesperades i sovint hilarants. 
Els genolls plens de rascades. 
Els cors trencats. 
Almeria Teatre. Sant Lluís, 64.  
 www.almeriateatre.com. Joanic 
(L4). 19-21 €. De dj.  a ds., 22 h. 
Dg., 20 h. Del 26 de novembre al 
6 de desembre.

La podrida
‘La podrida’ és la història d’en 
Nil i la Lena, dos germans que, 
malgrat estimar-se molt, 
semblen haver triat camins 
oposats a la vida. El Nil, un 
home de negocis ambiciós i 
assedegat d’èxit. La Lena, una 
assistenta social que intenta 
fugir del seu passat de petita 
burgesa. Parla del sentiment de 
competitivitat inherent en 
l’home i d’una societat que, 
cada cop més, ens empeny a 
donar una imatge prefabricada 
de la nostra felicitat, real o no, 
això és el de menys. 
Teatre Tantarantana. Flors, 22. 
www.tantarantana.com. Paral·lel 
(L2-L3). 12-21 €. De dc. a ds., 21 
h. Dg., 19 h. Del 26 de 
novembre al 13 de 
desembre.

Mamma Mia!
Si sou uns 
apassionats d’ABBA 
segur que en algun 
moment de la vostra vida heu 
vist aquesta franquícia que va 
néixer a Londres fa setze anys i 
que ja va passar pel nostre país 
durant set temporades del 
2004 al 2011. Aquesta 
comèdia musical plena d’amor, 
humor i amistat que ha trencat 
tots els rècords d’espectadors 
torna ara a Barcelona per temps 
limitat. En una idíl·lica illa grega 
dies abans de contraure 

matrimoni, una jove decideix 
convidar al seu pare al 
casament. Però, qui serà 
realment? Quin dels tres homes 
que van passar per la vida de la 
seva mare fa ja 20 anys l’hauria 
de portar a l’altar?
Teatre Tívoli. Casp, 8.  
www.grupbalana.com. Catalunya 
(L1-L3-FGC). 25-69,90 €. De dt. a 
dj., 20 h. Dv. i ds., 17.30 i 21.30 
h.Dg., 18 h. Del 26 de novembre 
al 27 de febrer.

Abaixen el teló

Una altra pel·lícula
Julio Marique dirigeix aquesta 
comèdia de David Mamet que 
conté una dura crítica a la 
ind stria cinematogrà ca i al 
capitalisme. El Bob Gould 
treballa per a la indústria del 
cinema. Produeix pel·lícules, 
preferiblement d’aquelles que 
fan guanyar molts diners. El seu 
vell amic Charlie Fox arriba amb 
la proposta de rodar una 
pel·lícula d’acció. Però la 
irrupció de la Karen, una noia 
jove, guapa i aparentment 
innocent, posarà en perill el 
projecte. 
Teatre Borràs. Urquinaona, 9. 9 
www.grupbalana.com. 
Urquinaona (L1-L4).  20-28 €. De 
dc. a dv., 20.30 h. Ds., 17.30 i 
20.30 h. Dg., 17.30 h. Fins al 29 
de novembre.

Vilafranca
‘Vilafranca’ és la tercera i última 
part de la trilogia sobre la 

identitat catalana de Jordi 
Casanovas, iniciada 
amb ‘Una història 
catalana’ i continuada 
amb ‘Pàtria’. En 
aquesta tercera part, 

‘Vilafranca’, la recerca i 
posada en qüestió 

identitària se situen al nucli 
d’una família tradicional 
catalana, amb les seves 
contradiccions al voltant del que 
es creuen ser i el que realment 
són.
Teatre Lliure: Montjuïc. Pg. Santa 
Madrona, 40-46. www.
teatrelliure.com. Poble Sec (L3). 
15-26 €. De dc. a dv., 20.30 h. 
Ds., 17.30 i 21 h. Dg., 18 h. Fins 
al 29 de novembre.
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�L’ACTUALITAT
Si hi ha hagut una obra que m’ha 
impactat d’aquest 2015 és ‘The 
civil wars’, de Milo Rau, vista al 
Grec 2015. I amb el que va passar 
a París la nit del divendres 13, 
encara més, sobretot llegint els 
perfils dels terroristes. Cap obra 
contemporània ha retratat de 
manera més dura i realista el món 
en què vivim. I vegin per on, el dia 
que la vaig veure la sala no estava 
plena i molta gent va marxar. No 
sabien què es perdien, la dimensió 
que adquiriria el cos central de la 
història que ens va mostrar Rau. 

�SAMY I JORIS
El director suís va fer que quatre 
actors ens expliquessin la vida. 
Existències dures, de pares 
absents, de pares que s’arruïnen, 
que desapareixen. Vides reals. I 
tot estava connectat per una altra 
història verídica, la del pare de 

Joris, que va anar a ‘rescatar’ el 
seu fill a Síria, enrolat en l’Estat 
Islàmic. La segona vegada que va 
intentar-ho va aconseguir dur-lo a 
casa. El pare d’un dels terroristes 
que va matar una vuitantena de 
persones al Bataclan parisenc 
també va anar a Síria a buscar el 
fill, Samy Amimour, però no el va 
convèncer.

�LA REALITAT
El teatre contemporani té 
l’obligació de mirar la realitat i 
fer-se preguntes. I sovint, quan 
miro la cartellera, només veig 
escapisme, com si el teatre 
que ens estiguessin oferint 
estigués desconnectat del món. 
Les històries de sempre, sense 
novetat. La proposta de Rau era 
radical, sí, però estic segur que 
tothom que la va gaudir mira el 
que ha passat a París amb uns 
altres ulls.

‘The civil wars’

Treplev
Per Andreu Gomila

Esther Freixa converteix el seu 
cos en una metàfora. Cada nit 
ofereix dos capítols d’imatges 
obertes dels quatre 
consensuats amb Toni Cots. La 
trobada amb el públic –aquesta 
vegada a La Vilella– està 
subjecta a l’atzar. Medea 
apareix en el títol però és 
evident que del mite només han 
utilitzat la seva personalitat 
polièdrica, com si totes les 
encarnacions femenines, tant 
Lilith com Eva, es resumissin en 
aquestes cinc lletres. Cada 
espectador escull el retrat que 
millor reconeix; tots serveixen, 
passen per la ment o per les 
entranyes. És l’efecte que 
produeix la nuesa quan es 

converteix en un llenç de pell. 
Un cos ritualitzat, sublimat, que 
Freixa posa al servei d’un 
discurs interioritzat durant anys. 
El públic només percep 
sensacions. Hi ha paraules, 
però no hi ha sentències o un 
text guia. Només la força d’un 
manifest físic. –J.C. Olivares

NOTA AL PEU Un solo ballat 
amb Medea com a referent.

Medea (a la carta)
���

La Vilella. Fins al 12 de desembre
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