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01. 
CONILLET
Clara Segura ens clava a la cadira, 
ens acarona i ens fot una pallissa 
que fa que no ens puguem moure 
del teatre i veure com fa el text de 
Marta Galán en ‘loop’ fins a la fi 
dels nostres dies. Qui vulgui tastar 
teatre del bo, que no s’ho perdi. 
� Teatre Lliure: Montjuïc. De 
dimecres a diumenge

02. 
ANTON TXÉKHOV
El dramaturg i actor anglès 
Michael Pennington recupera 
un monòleg seu de 1984 sobre 
la vida i obra del gran autor 
rus. Voleu saber qui són les tres 
germanes? � Teatre-Auditori de 
Sant Cugat. Dv. 4

03. 
PATETISME IL·LUSTRAT
El cul de Carles Santós és un 
escàndol, així com la seva 
imaginació desbordant i, sí, la 
tendresa de la música que va 
escriure als anys 70. � Teatre 
Nacional. De dc. a dg.

04. 
LA POSIBILIDAD QUE 
DESAPARECE...
Única oportunitat de veure El 
Conde de Torrefiel a Barcelona.  
� Mercat de les Flors. Ds. 5

05. 
MARITS I MULLERS
Rigola i Allen fan la ‘comèdia’ de 
l’any. � La Villarroel. De dt. a dg.

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!Imatges de la guerra
l Conde de Torre el contraposa el con icte interior a la contesa 

bèl·lica exterior al Mercat de les Flors. Per Andreu Gomila

Quan parlem amb Pablo Gisbert i 
Tanya Beyeler són a París fent 
Escenas para una conversación 
después del visionado de una 
película de Michael Haneke, en 
un teatre a quatre passes del 
Bataclan, la sala de concerts on 
tres terroristes van matar 80 
persones el 13 de novembre. 
“Tothom està molt espantat”, 
ens diu Gisbert. Aquest dissabte 
estrenen a Barcelona La 
posibilidad que desaparece 
frente al paisaje, al Mercat de les 
Flors, obra que surt després d’un 
any de tallers en viu a mitja 
Europa treballant la idea d’una 
guerra mundial propera. “Vam fer 
la ficció d’una futura guerra a 
Europa i els esdeveniments 
s’han avançat”, indica Beyeler. I 
és que El Conde de Torrefiel parla 
del present i, sovint, els fets 
modifiquen les obres.

Els que van veure Guerrilla a 
l’Antic Teatre fa uns mesos han 
de saber que, formalment, La 
posibilidad... no té res a veure 

amb allò, “però sí a nivell de 
concepte”. Aleshores i ara, 
apunta Beyeler, contraposaven el 
que passava a fora amb el que li 
passa per dintre a una persona. 
D’entrada, fan un recorregut per 
deu ciutats europees amb 
l’ajuda de “fetitxes culturals” 

com l’escriptor Michel 
Houellebecq, el filòsof queer 
Paul B. Preciado, el pensador 
Zygmunt Bauman, el fotògraf 
Spencer Tunick i l’artista Blixa 
Bargeld. Les seves intervencions 
marquen l’acció de la peça.

El Conde juga amb dos plans. 
El de quatre actors en escena 

que generaran paisatges “en 
present”, sense cap conflicte 
interior “ni desig d’estar 
exposats”. I el món interior de 
l’espectador que veurem en 
pantalles en forma de text. 

Beyeler i Gisbert temen que La 
posibilidad... suposi “un petit 
punt d’inflexió” en la breu 
història d’aquesta companyia 
que fins ara ha construït relats 
generacionals. A la primavera, 
estrenaran a Brusse les 
Guerrilla, l’altra cara d’aquesta 
feina que fa més d’un any que 
estan portant a terme. I potser 
no serà com tenien previst. “ A 
París, la gent ens diu que no 
sabien que estaven en guerra 
fins que els han atacat, que 
sabien que el seu exèrcit era a 
fora bombardejant, però no eren 
conscients de tot plegat”, afirma 
Gisbert. Res no passa debades.

La posibilidad que 
desaparece frente al paisaje 
serà al Mercat de les Flors ds. 5.

d’una futura 
guerra i els 
esdeveniments 
s’han avançat
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