
Teatre

Compra entrades i reserva taula a www.timeout.cat  39   

�ACTORS
En el món de l’art, tornar a ser 
pot costar més que ser. I sovint 
els artistes són víctimes del seu 
èxit. Si parlem d’actors, la cosa 
es complica, perquè la gent els 
identifica amb el que han fet. 
Josep Maria Pou, per exemple, 
sempre diu que quan surt a 
l’escenari, el públic sempre veu 
tots els papers que ha interpretat 
abans. Pou és una excepció, un 
gran actor que ha portat damunt 
les espatlles tots els papers 
de l’auca. Ha fet riure i ha fet 
plorar. Com Pere Arquillué o Anna 
Lizaran. És difícil, canviar. Però ho 
ha fet Míriam Iscla, per exemple, 
que ha passat de fer riure amb 
T de Teatre a donar cos a grans 
papers dramàtics.

�AUTORS
La cosa no se circumscriu només 
als intèrprets. Quan escrius i 

tens un ‘hit’, els programadors 
et demanen més d’allò. I quan 
has de menjar cada dia, és difícil 
decidir que faràs un drama històric 
quan et reclamen una comèdia 
contemporània. Pere Riera, 
amb ‘Infàmia’, ho ha fet, quan 
tothom volia la segona part de 
‘Barcelona’.  

�TEATRES
El mateix passa amb els teatres. 
Si n’hi ha un que té un públic 
gran, granadet, és difícil que de 
cop i volta hi vagin els xavals. 
Bàsicament, perquè no s’hi troben. 
Costa anys i panys que això passi. 
L’èxit, tanmateix, l’aconsegueixes 
quan tens tothom. Potser és el que 
ha passat al TNC amb ‘El público’, 
amb la sala gran plena cada nit 
del seu públic habitual i de gent 
jove que volia veure Irene Escolar i 
la proposta escènica de Rigola. Hi 
tornaran?

Reinventar-se

Treplev
Per Andreu Gomila
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Estan d’estrena

Les rois fainéants
Vosaltres us preguntareu: qui és 
el senyor del quadre? Doncs va 
ser el fundador de la fàbrica Les 
Rois Fainèants. La fàbrica, 
situada al centre del 
departament de la Dordogne, a 
la regió francesa de l’Aquitània, 
va ser exemple durant anys de 
perseveran a i e càcia. Després 
de quatre generacions els 
treballadors lluiten per 
sobreviure resignats a la 
monotonia del treball, 
l’avorriment i la manca de canvi 
en la seva vida quotidiana. 
L’arribada d’una carta 
inesperada trencarà les seves 
vides i compartirem amb ells els 
últims moments d’aquesta 
fàbrica tan peculiar abans del 
cataclisme nal. Conservarem el 
record d’aquests personatges.
La Seca. Flassaders, 40.  
www.laseca.cat. Jaume I (L4). 

9-18 €. De dc. a ds., 21 h. Dg., 19 
h. Fins al 7 de febrer.

No apostis pels anglesos
Tres amics urbanites es troben 
d’amagat entre setmana per 
compartir i gaudir d’apostes 
futbolístiques. Un dia només 
en queda una per resoldre, un 
únic partit de la Premier 
League, amb tres resultats 
possibles pels quals han 
apostat diferent i per separat: 
Aquell decisiu partit avança i el 
resultat va variant, cosa que va 
produint la reacció dels tres 
personatges, els quals 
verbalitzen i revelen la seva 
cara més obscura i els seus 
con ictes més profunds, com 
també les mentides que 
amaguen al seu interior. Una 
obra de Vladimir Djurdjevic i 
direcció de Dusan Tomic.
La Villarroel. Villarroel, 87.  
www.lavillarroel.cat. Villarroel 
(L1). 18 €. De dt. a dj., 22.30 h. 
Fins al 4 de febrer.

LES OBRES MÉS VENUDES  
A TIMEOUT.CAT

1 BRODAS BROS:  
10 ANYS

La tropa barcelonina celebra deu 
anys damunt dels escenaris amb 
el bo i millor del repertori, un èxit 

internacional. � Coliseum.  
De dj. a dg.

2 MAMMA MIA!
La cantant encapçala el 

repartiment d’un musical que 
sempre que torna a Barcelona, ho 

peta. Un xut d’energia.  
� Teatre Tivoli. De dt. a dg.

3 ELS HOMES SÓN DE 
MART...

Jordi Díaz condueix amb mà 
mestra aquest monòleg de Paul 
Dewandre sobre les relacions 

entre homes i dones.  
� Club Capitol. De dt. a dg.

Torna

Juicio a una zorra
elena, lla de déu i mortal. 

Nena segrestada i violada, 
adolescent sacri cada per 
interessos d’Estat, jove esposa 
forçada i menyspreada, bellesa 
mítica, amant pròfuga, 
estrangera temuda i 
vilipendiada, la triada com a crit 
de guerra, setge i conquesta. 
Una immortal secundària de la 
història. Miguel del Arco va voler 
convertir-la en protagonista 
perquè tenia al cap la veu, el cos i 
el talent de Carmen Machi. Un 
tant per cent important de la 
seva inspiració per a ‘Juicio a 
una zorra’. La resta és el lòsof 
Gòrgies, el primer a rebatre la 
condemna d’aquesta dona.
Teatre Goya. Joaquín Costa, 68. 
www.teatregoya.cat. Universitat 
(L1-L2). 24-28 €. De dt. a dv., 20.30 
h. Ds., 18 i 21 h. Dg., 18.30 h. Fins 
al 31 de gener.


