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A punt d’estrena

El florido pensil (Nenes)
Versió femenina del clàssic 
d ndr s ope a l orido 
pensil’. És la història del dia a 
dia de cinc noies sotmeses a 
l’absurda i il·lògica brutalitat del 
sistema educatiu que va 
dominar l’Espanya de la 
postguerra. ’escola s el re e  
de la societat i de la ideologia 
dominant, que havia decidit 
posar al dia el més profund 
patriarcat medieval, i portar-lo a 
les últimes conseqüències. Amb 
Roser Batalla, Victòria Pagès, 
Lloll Bertran, Mireia Portes i  
Isabel Rocatti.
Teatre Poliorama. La Rambla, 
115. www.teatrepoliorama.com. 
Catalunya (L1-L3-FGC). 10-29 €. 
De dc. a dv., 21 h. Ds., 18 i 21 h. 
Dg., 18 h. De l’11 de febrer al 6 
de març.

Fasltaff
Henry Bolingbrok, amb l’ajuda 
dels Percy després d’una guerra 
civil, força l’abdicació del rei 
Richard II i arriba al tron com a 
Henry IV. Mentrestant, el seu ll, 
Hal passa el temps en 
companyia de Falstaff i una 
colla d’arreplegats que 
roben, beuen i es 
diverteixen allotjats a 
la Taverna de la 
senyora Quickly. 
Pragmatisme, 
autoritat i humanitat, 
l’adaptació que Konrad 
Zschiedrich ha dut a terme, 
ens remet, com ‘Campanades a 
mitja nit’, a les obres 
shakespearianes de ‘Ricard II’, 
‘Enric IV’, ‘Enric V’ i ‘Les Alegres 
Comares de Windsor’.
Teatre Akadèmia. Buenos Aires, 
47-49. www.teatreakademia.cat. 
Hospital Clínic (L5). 18-22 €. De 
dc. a ds., 20.30 h. Dg., 18 h. Del 
17 de febrer al 20 de març.

Fuenteovejuna
‘Fuenteovejuna. Breve tratado 
sobre las ovejas domésticas’ és 
la història del famós poble que 
cansat de les atrocitats d’un 
governador corrupte i violador, 
decideix unir-se per combatre i 
nalment matar l’opressor. 

Mentre succeeix l’acció, els 

actors comenten i opinen sobre 
aquest fet en concret, basat en 
una situació real en la qual Lope 
de Vega es va inspirar. 
La Seca. Flassaders, 40.  
www.laseca.cat. Jaume I (L4). 
10-18 €. De dc. a ds., 21 h. Dg., 
19 h. De l’11 de febrer al 6 de 
març.

Invernadero
El director d’una institució mig 
asil mig sanatori toparà amb els 
seus subordinats arran d’un 
suposat assassinat que 
capgirarà l’ordre establert. Una 
crítica a la burocràcia que és 
l’inici del teatre més polític de 
Harold Pinter. Amb direcció de 
Mario Gas.
Teatre Lliure: Montjuïc. Pg. Santa 
Madrona, 40-46.  
www.teatrelliure.com. Poble Sec 
(L3). 15-26 €. Ds. 21 h. Dg., 18 h. 
Del 13 al 21 de febrer.

La piedra oscura
Un text d’Alberto Conejero, 
Premi Ceres 2015 al Millor 
Autor Teatral, que ve de 
presentar-se al Centro 
Dramático Nacional, inspirat en 
la vida de Rafael Rodríguez 
Rapún –company de Federico 
García Lorca durant els últims 

anys de les seves vides–. 
Una vibrant peça que 

planteja interrogants 
sobre la naturalització 
del nostre passat més 
recent i el destí dels 

oblidats de la Història. 
Teatre Lliure: Gràcia. 

Montseny, 47.  
www.teatrelliure.com. Fontana 
(L3). 12-21 €. De dc. a dv., 20.30 
h. Ds., 17.30 i 21 h. Dg., 18 h. Del 
17 al 28 de febrer.

Something’s coming. Un 
tribut a Sondheim
Joan Vázquez fa un repàs de les 
cançons més emblemàtiques 
de la carrera de Stephen 
Sondheim, autor de les lletres 
de ‘West Side Story’ i de la 
música i lletres de ‘Sweeney 
Todd’, ‘A Little Night Music’, 
‘Follies’...
Teatre Gaudí. Sant Antoni Maria 
Claret, 120. www.teatregaudi-
barcelona.com. Sagrada Família 
(L2-L5). 20 €. Dt. i dc., 20 h. Dj., 
22 h. Fins al 25 de febrer.
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�I TU, ON ETS?
Perdonin la insolència, però ja 
ho deia Foucault, que el teatre, 
tot i ser l’art més vell, és el més 
endarrerit a nivell estètic. Fa anys i 
panys que l’autoficció va entrar en 
el terreny de la literatura –des de 
Dante, des de Proust?– i les arts 
plàstiques –des de Rembrandt?–, 
però quan es tracta de l’escena, 
els dramaturgs segueixen 
entestats a explicar ‘només’ 
històries. Per això, sempre que 
parlo amb un autor li pregunto: i 
tu, on ets? No vull que m’expliquin 
la seva vida íntima. Sinó, 
simplement, on és el seu jo.

�MARIONA NAUDÍN
Fa uns dies vaig veure ‘VIP, 
homenaje a Severiano Naudín’, a 
l’Antic Teatre. Tot era ben simple: 
la neta del tal Severiano, Mariona 
Naudín, ens explicava la vida del 
iaio, a través de la qual, a més, 

relatava la seva. Vam saber on 
havia nascut, com l’avi havia 
conegut l’àvia, com són els seus 
tiets, on ha viscut ella. Potser ens 
va agradar –l’Antic era ple de gom 
a gom– perquè som ‘voyeurs’ de 
mena. Potser va ser perquè vam 
veure una cosa autèntica.

�ALLÒ PÚBLIC
I, potser, tot el que ens va explicar 
Naudín era mentida. O hi havia 
trossos de ficció. Tant se val. El 
cert és que en l’era de les xarxes 
socials, és normal que el públic 
vulgui saber coses dels artistes. 
Ei, no estem parlant del ‘Lecturas’ 
i del ‘Cuore’. I no cal que en totes 
les obres visquem les peripècies 
dels autors, però està bé que de 
tant en tant es despullin i ens 
mostrin qui són realment. Sònia 
Gómez també ho ha fet. I pocs 
més a casa nostra. A fora, Wajdi 
Mouawad i companyia triomfen. 

Treplev
Per Andreu Gomila

És una gran decisió fer un Brecht 
i desentendre’s del que significa 
fer-se càrrec d’un dels seus 
textos. Potser Daniel J. Meyer, 
director de Fusells, va considerar 
que a hores d’ara del segle les 
distàncies brechtianes 
quedaven lluny del públic i que 
només compta el drama de 
consciència d’un argument que 
transcorre en plena Guerra Civil 
espanyola. L’important és el 
debat ètic i no la seva exposició. 
Brecht prenia partit, com els 
seus personatges. Aquesta 
proposta escènica va en contra 
d’aquesta resistència a la 
neutralitat. No per treure’n o 
canviar-ne res, sinó per afegir 

maneres que no tenen res a 
veure amb l’autor, per carregar 
amb símbols la posada en 
escena –amb efectes de 
percepció subliminal–, per 
arrossegar al costumisme els 
personatges. Així ens trobem 
amb un Guimerà apòcrif on hi 
havia un Brecht. –J.C.O.

NOTA AL PEU Versió d’‘Els 
fusells de la mare Carrar’.

Fusells

Teatre
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Almeria Teatre. 
Fins al 13 de març.
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