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DIVENDRES
16 DE SETEMBRE DEL 2005Divendres AA Teatre14 el Periódico

ALTRES ESTRENES

BALLET
DON QUIXOT
Direcció: David Campos
Local: Teatre Tívoli
Dates: Fins al 2 d’octubre
� El Ballet de Santa
Coloma de Gramenet es
basa en el Don Quixot de
Ludwig Minkus per escenificar
aquesta versió coreogràfica de
la història de l’hidalgo. Elline
Damian, Lily Bones, Petra
Padrianova i Alex Algueró
encapçalen l’elenc.

HOMBRES,
MUJERES Y PUNTO
Direcció: Ana Rivas i José
Miguel Contreras
Local: Poliorama
Dates: Fins al 16 d’octubre
� L’obra tanca la trilogia de
monòlegs de la guerra de sexes
de 5hombres.com i 5mujeres.com.
Nou intèrprets bregats en El
club de la comedia desgranen
les intimitats de les parelles.

LA QUIETUD
DEL MOVIMIENTO
Direcció: Andrés Vicente
Local: Versus Teatre
Dates: Fins al 25 de setembre
� Kike Torres firma aquesta
obra basada en textos de
Baudelaire. Un únic intèrpret,
Javier Manzanera, parla de
contradiccions i esperances.

MIENTES CON
TODOS TUS
DIENTES
Direcció: Antonio Ozores
Local: Teatre Apolo
Dates: Fins al 2 d’octubre
� Ozores torna a les taules
com a autor i director d’un
vodevil blanc. En el
repartiment hi ha la seva filla
Emma Ozores, Nicolás Dueñas
i Pilar Mena.

TEATRE DE DESCOBRIMENTS
AL TANTARANTANA

ALTERNATIU INVESTIGADORS SONATS

‘Els físics’ planteja el paper de la moral en la ciència

Cada any hi ha aniversaris i comme-
moracions de tot tipus, i és inevita-
ble que algun ens passi per alt. És el
que passa aquest 2005, que –per si
algú no ho sabia– és l’Any Mundial
de la Física. Aquesta iniciativa de la
Unesco celebra el primer centenari
de la publicació d’una sèrie de grans
descobriments científics que són la
base de la física moderna i que va fir-
mar Albert Einstein.

Aquest últim segle hem vist de
què és capaç la ciència. Els tòpics de
rigor ens remeten a bombes atòmi-
ques i a viatges ultrasònics i posen
sobre la taula aquella idea que el
progrés no és dolent en si mateix,
sinó que depèn del nivell de malal-
tia mental de qui l’utilitza. Aquesta
és la tesi amb què va treballar el dra-
maturg Friedrich Dürrenmatt quan
va escriure la peça que ara s’estrena
al Tantarantana, Els físics.

El protagonista de l’obra és un
físic nuclear, Möbius, que porta a
terme un descobriment que pot te-
nir conseqüències perilloses i impre-

visibles per al món. Davant aquest
fet i per evitar que els seus estudis
caiguin en mans equivocades, es fa
internar en un sanatori simulant es-
tar boig. El segueixen, fingint la ma-
teixa malaltia, dos agents secrets
pertanyents a bàndols oposats. Un
fingeix creure’s Newton, i l’altre re-
presenta que es pensa que és Eins-
tein, i tots dos intenten apoderar-se
de la fórmula secreta. Al final de la
peça, algú aconsegueix obtenir els
documents secrets, i no serà precisa-
ment el personatge més assenyat
dels que deambulen per l’obra...

Maties Mercè dirigeix el text i fir-
ma la dramatúrgia amb Marc Ro-
sich. Tots dos capitanegen una com-
panyia jove amb un elenc que està
format per Jordi Andújar, Jaume
García, Gemma López i Tono Saló.
La companyia Teatre de la Incertesa
va néixer el 2002 durant la celebra-
ció de la Setmana de la Ciència, amb
la lectura dramatitzada de Copenha-
gen, de Michael Frayn, una altra
peça excepcional sobre el paper de

la física nuclear al segle XX.
L’autor suís és conegut sobretot

per la seva obra més popular, La visi-
ta de la vella dama: una tragicomèdia
(1956), la història d’una venjança
que té en comú amb Els físics la im-
potència de l’individu en la societat
de masses. La visita de la vella dama
va ser transformada en òpera i por-
tada al cine. Entre les seves últimes
obres de teatre destaquen Retrato de
un planeta (1971) i la comèdia Achter-

loo (1983). Dürrenmatt també havia
tingut certa rellevància com a no-
vel.lista, abans de morir el 1990.

G. C.

LA FITXA
‘Els físics’
Local: Teatre Tantarantana
Dates: Divendres i dissabte, 21.00
hores. Diumenge, 19.00
Preus: De 14 a 16 euros

D’esquerra a dreta, Tono Saló, Gemma López, Jordi Andújar i Jaume García, a Els físics.

TRIO DE REINES PER A MAMET
COMÈDIA AMOR FEMENÍ

‘Un matrimoni de Boston’ reuneix Anna Lizaran, Marta Marco i Emma Vilarasau a l’Espai Lliure

A
finals del segle XIX, l’expressió
matrimoni de Boston feia referèn-
cia a una parella de dones que
decidia compartir una llar. David
Mamet va recollir aquest eufe-
misme i el va convertir en una

aclamada obra de teatre que aquesta set-
mana ha aixecat finalment el teló al Tea-
tre Lliure. I no deixa de ser curiós que
aquesta història d’amor entre dones s’es-
treni quan parlar de matrimoni entre per-
sones del mateix sexe ja no és un eufemis-
me, sinó tota una llei, com a Holanda, Bèl-
gica i l’estat nord-americà de Massachu-
setts, que té per capital... ¡Boston!

Però a l’escenari de Montjuïc no hi ha
només dues actrius, sinó tres. Tres genera-
cions, tres grans intèrprets. Aquest és el

gran eslògan d’aquesta producció dirigi-
da per Josep Maria Mestres. Anna Lizaran,
Emma Vilarasau i Marta Marco constituei-
xen l’elenc femení de luxe que dóna veu i
carn a una de les millors comèdies de
l’autor nord-americà.

La parella que dóna nom al títol està
formada per Anna (Lizaran) i Claire (Vila-
rasau), dues victorianes avançades al seu
temps. La primera està plena de contra-
diccions: és capaç de conciliar sense pro-
blemes la seva afició a les joies cares i l’es-
tudi de la Bíblia, presumeix de progressis-
ta però demostra ser terriblement classis-
ta amb la seva donzella Catherine (Marco)
i viu la seva opció sexual lliurement però
deixant-se mantenir per un home sol-
vent... Claire, per la seva part, és amoral i

cínica, i s’enamora d’una noia jove en la
que potser és la seva última oportunitat
de ser feliç. La seva relació –no sabem si
d’amor, desamor, destrucció, reconstruc-
ció o tot alhora– depararà sorpreses, ria-
lles i emoció, sempre amb el segell impre-
visible i genial de l’autor.

PARELLA GENS CONVENCIONAL
“A Un matrimoni de Boston, Mamet dis-
secciona els convencionalismes d’una
parella gens convencional. Ens parla de
prejudicis, de morals dobles i triples i
d’amor... I ho fa, com un Oscar Wilde
dels nostres dies, amb un gènere sovint
menyspreat, com és l’alta comèdia”, ex-
plica el director. D’aquí ve que en l’obra
hi hagi humor i mordacitat, però també
una intel.ligència corrosiva.

Un altre dels atractius, i segurament
encerts, de la producció és l’escenari triat:
la petita sala de l’Espai Lliure, un lloc que
recorda en ocasions el gairebé difunt Lliu-
re de Gràcia (o tantes altres sales petites
desaparegudes) per la disposició de les se-
ves grades al voltant de l’escena, i que fa-
cilita una proximitat d’aquelles que –com
va dir Vilarasau– permeten olorar el per-
fum de les actrius.

Dramaturg, guionista i director de ci-
ne, David Mamet (Illinois, 1947) va escriu-
re les primeres peces als 23 anys (Lakeboat
i Duck variations), i ja llavors va deixar pa-
tent el seu talent. El 1974 va arribar el seu
primer gran èxit, Sexual perversity in Chica-
go, i un any després va triomfar a Broad-
way amb American Buffalo, que va signifi-
car la seva projecció internacional. Life in
the theatre (1977) i The water engine (1977)
consoliden una trajectòria excepcional
que compta amb infinitat de premis, com
el Pulitzer (Glengarry Glen Ross, 1984).

Guillem Clua

La peça de
Dürrenmatt
qüestiona la
salut mental
d’un savi

LA FITXA
‘Un matrimoni
de Boston’
Local: Espai Lliure
Dates: Divendres,
16, i dissabte, 17.
21.30 hores.
Diumenge, 18. 18.30
hores
Preus: De 13
a 18 euros

EL PERIÓDICO

Lizaran
(esquerra) i
Vilarasau, en
una escena
de l’obra.


