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�BEN POCS
Entre Madrid i Barcelona, hi ha 
moltes diferències teatrals, però 
n’hi ha una de fonamental, a 
banda que a la capital d’Espanya 
tenen molts més calés: allà s’hi 
fan càstings i aquí, ben pocs. La 
crisi ha fet esclatar el sistema i 
les companyies campen així com 
poden, cosa que vol dir que tot 
és més aviat tancat. A més, cada 
director té els seus actors de 
confiança. I, de vegades, cada 
estrella té la gent amb qui vol 
treballar. Tot això fa que sigui 
difícil passar a formar part d’una 
‘troupe’. 

�DAGOLL DAGOM
La disciplina que més càstings 
possibilita, tanmateix, és la 
del musical. Aquí sí que es fan 
càstings. La raó és senzilla: hi 
ha moltes escoles i no hi ha 
superestrelles del gènere. A 

més, els repartiments solen ser 
generosos, amb molts actors en 
escena. Dagoll Dagom n’acaba 
de convocar un per a l’obra que 
estrenaran a finals d’any. La data 
límit per enviar currículums és el 
26 de febrer! Amb un càsting, 
per exemple, van descobrir la 
fantàstica Blanca (Ana Sanmartín) 
de ‘Mar i cel’.  

�LA KOMPANYIA
Qui ho té més complicat és 
el Lliure, que ha decidit obrir 
el procés de selecció de la 
companyia jove, que del 2013 al 
2015 va estar integrada per set 
actors triats per la direcció de la 
institució. El gener van tacar la 
recepció de currículums i ara han 
d’auditar els candidats a formar 
part d’un taller que s’allargarà 
fins a l’estiu. Aleshores, triaran 
la nova Kompanyia. Se’ls ha girat 
molta feina.

Càstings

Treplev
Per Andreu Gomila

Cl udia Ced  a es rit i diri it El 
planto  una pre iosa an  
d’amor. La tornada sona a Del 
revés, de Pixar, i les estrofes 
principals i la melodia tenen la 
surreal innocència de Michel 
Gondry i les seves màquines 
d’amors imperfectes. Comèdia 
romàntica que sobre una base 
clàssica construeix un joc de 
ruptura de les convencions 
sorprenent. Modula temps i 
espai a voluntat (sense sortir del 
teatre el públic viatja del present 
al passat i dels mars de 
Groenlàndia a un test gegant); 
fracciona el personatge masculí 
com un ninot psicoanalític i 
l’empeny a una odissea delirant 

per recuperar la seva noia amb 
més mimesi de personalitat que 
l’estressat Leonard Zelig. A un 
punt de mostrar-se del tot 
madurs, els quatre membres de 
la companyia El vol del pollastre 
transmeten a la perfecci   
–atents als detalls– l’encant naïf 
de la funci . –Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU De l’autora 
de la reeixida Tortugues.
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Teatre Tantarantana. 
Fins al 28 de febrer.

Teatre

Lamb (ovella) és el nom de 
l’empleat submís i simple de 
l’obra Hivernacle de Harold 
Pinter, i ovelles s n, ns a la 
revolta contra la tirania del 
governador, els vilatans de 
Fuenteovejuna a la magní ca i 
lúdica versi  que es presenta a 
La Seca. Perquè el rovell de l’ou 
de l’obra de Lope de Vega 
Carpio és la insurrecci  del 
poble contra el poder dels 
corruptes i violadors. 

na insurrecci , com diu 
Lope, que sempre acaba amb 
sang. I això hi és sencer i ben 
dit en perfecte castellà a la 
proposta de la jove companyia 
Obskené que, a més d’entrega i 

compromís, mostra talent i 
destresa amb totes les eines 
de la interpretaci . Molt bona 
direcci  de icard Soler i Malloll 
sobre una dinàmica, 
estimulant, divertida i a la 
vegada rigorosa dramatúrgia 
d’Anna Maria Ricart. Un Lope 
d’ara per el públic d’ara. 
Felicitats. –S.F.

NOTA AL PEU na o ra de ope 
de Vega actualitzada.
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La Seca.  
Fins al 6 de març.


