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Teatre

Què en sabem de la monarquia 

política del país? Com diu Dario 
Fo, els diners, el poder i la 
mentida segueixen governant. I 
doncs? L’obra d’Alberto San 
Juan posa llum sobre tanta 
ignorància en un exercici 

qüestiona el paper de la 
institució monàrquica a través 
de la vida i obra política de Joan 
Carles i dels actors de 
l’anomenada Transició.

L’obra repassa amb ordre 
cronològic, no necessàriament 
estricte, la vida del rei des que 
va arribar el 1948 a Espanya, la 
seva educació, entronització i el 
seu paper a la transició. A El rey 

alternatiu que deixa com un 
drap brut la classe política i el 
propi rei. O és que no va preferir 

franquisme que seguir la causa 

del seu pare Don Juan? El rey 
esdevé una imprescindible lliçó 

grotesc es donen la mà al 
voltant d’una institució medieval 
posada al servei d’una ideologia 
que muta però és manté en la 
seva essència.

La millor virtut de la funció és 
despullar per fi el conte sobre la 
monarquia com a institució per 
convertir-la en una 
tragicomèdia, amb tres 
intèrprets magistrals, en la qual 
el protagonista és víctima 

també, encara que ni d’això en 
sigui conscient.

Quan El rey treballa sobre un 
cert distànciament irònic 
funciona millor que quan tomba 
cap al sarcasme partidista, 
quan fa teatre que quan se 
serveix del teatre a favor d’un 
discurs polític. I resulta 
especialment incisiva quan és 
més cruel. Molt recomanable.  
–Santi Fondevila

NOTA AL PEU Alberto San Juan 
n’és el factòtum.

Aquí estàs, assegut, rebent la 
vomitada d’un fatxa on re. Un 

Plataforma x Catalunya, Alba 
Daurada o seguir els okupes 
neofeixistes que campen per 
Madrid. “Primer els catalans!”. 
“Primer els grecs!”. “Primer els 
espanyols!”. Tots amb el braç 
ben estirat i ben alt. Un ultra de 
manual que et lliura –perquè tu, 
espectador, ets algú que anava 
pel carrer amb les teves 
compres– un fulletó electoral. El 
personatge escrit per Ferran 

Joanmiquel té potser menys 
interès que la situació que força 
amb el públic al teatre. 

Ha creat un espai comú que la 

qualsevol altra circumstància 
amb un personatge que reuneix 
gairebé tots els trets tòpics, 
frases fetes i mantres xenòfobs 
d’un acòlit de l’extrema dreta. 

reprimida forma part del quadre 

Jordi Subirà té el mèrit de 
mantenir amb la seva 
interpretació aquest incòmode 
vincle amb una violència i tensió 
molt treballades, amb la ferotge 
convicció i desesperació d’un 
captador de carrer que intenta 
retenir la seva presa fortuïta.  
–Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU Ferran 
Joanmiquel retrata un fatxa.

El rey
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Teatre Lliure: Montjuïc. 
Fins al 20 de març.

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!
a

01. 
EL PROFESSOR BERNHARDI
Si fa dos mesos em diuen que 
l’obra de Schnitzler penjaria 
molts dies el cartell d’entrades 
esgotades, els dic que s’han 
tornat bojos. La gran feina de 
Xavier Albertí i el seu planter 
d’actors ha valgut la pena. 
� Teatre Nacional. De dc. a dg. 

02. 
CARMINA BURANA
No sé vostès, però jo si sé que 
ve (torna, vaja) La Fura dels 
Baus, no tinc altre remei que 
córrer-hi, encara que la cantata 
d’Orff l’hagin feta manta vegades. 
Només per veure com col·loquen 
la gent en escena ja val la pena. 
� Teatre Tívoli. De dj. a dg.

03. 
EL REY
El món és dels valents i Alberto 
San Juan s’ha atrevit a retratar el 
que ningú no havia fet abans: la 
monarquia espanyola. O, com diu 
ell, “una empresa privada” que, 
a més, és al capdamunt de l’Estat. 
� Teatre Lliure: Montjuïc. De dc. 
a dg.

04. 
DANSA D’AGOST
Després de ‘Translations’, aquest 
Friel de Ferran Utzet ens ve 
molt de gust. Teatre ‘slow’ amb 
uns actors de primera. I una 
gran història. � Biblioteca de 
Catalunya. De dc. a dg.

05. 
INFÀMIA
‘Hamlet’ torna a estar de moda i 
Pere Riera posa el seu granet de 
sorra. � La Villarroel. De dt. a dg.
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a timeout.cat
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L’OBRA
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La Seca.  
Fins al 20 de març.
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