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Tots les crítiques  
a timeout.cat

01. 
DANSA D’AGOST
El que ha fet Ferran Utzet amb 
l’obra de Brian Friel és d’una 
exquisidesa sublim que ha 
convertit ja Ballybeg en un dels 
mites del teatre català. Quines 
cinc actrius! � Biblioteca de 
Catalunya. De dc. a dg.

02. 
EL TEST
Jordi Vallejo ha debutat amb una 
comèdia que és la revelació de 
petit format de la temporada. Una 
obra que és a mig camí de Cesc 
Gay i Yasmina Reza. 
� Sala Muntaner. De dc. a dg.

03. 
NITS DEL CABALLO 
BAILADOR
Els Za! i la seva Orquesta 
del Caballo Ganador són una 
bomba escènica que és del 
més emocionant que ha passat 
musicalment a Barcelona. Si 
s’alien amb ballarins, la cosa no 
pot ser res més que bestial.  
� L’Auditori. De dv. a dg.

04. 
INFÀMIA
Després de veure el ‘Hamlet’ de 
Pau Carrió, podeu observar com 
es fa amb la peça de Pere Riera. 
� La Villarroel. De dt. a dg.

05. 
YE ORBAYU
Divertida investigació sobre el 
riure. � Antic Teatre. De dj. a dg.

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!

Tenim, a dins, una família que 
està plàcidament reunida tot i 
l a s ncia d una lla. stan 
contents. A fora, quatre 
personatges els miren i esperen. 

o sa en qu  fer. ls an de 
comunicar una cosa als que són 
a dins i no sa en com fer o. o 
sa en com els an de dir que la 
filla que no i s l an tro at 
ofegada al riu, segurament per 
voluntat pr pia. ntren o no 
entren? Hermann Bonnin fa anys 
que sent fascinació per Maurice 
Maeterlinck i, sobretot, per 
l’“eloqüència del silenci”, diu. I 
aquesta obra que ara aixeca a La 

Seca, Interior, li serveix per 
completar la trilogia sobre la 
mort del dramaturg simbolista: 
fa anys va fer La intrusa i, fa 
molts m s anys, Els cecs, a 
l’Institut del Teatre.

“ ls que són a fora no 
s’atreveixen a entrar”, explica 
Bonnin, a qui no li a passat per 
alt que dues de les dones que 
esperen, Maria (Padi Padilla) i 
Marta (Laia de Mendoza), són 
les dones antitètiques del Nou 
Testament, la passivitat i l’acció, 
respectivament. Aquí, avisa el 
veterà director, “tot s m s 
mental que real”. “Hem treballat 
molt la relació dels actors amb la 
natura i el misteri”, explica. l 
que es diuen, de fet, importa 
poc. Frases de circumstàncies. 
l que s essencial s 

l’atmosfera que es crea, la 
tensió. I sí, el misteri. 

Bonnin a treballat el 
moviment antinaturalista amb 
Leo Castro i no oblida que 
Maeterlinck va escriure l’obra 
per a teatre de titelles, ja que era 
d’aquella generació que no creia 
en els actors. Tampoc no oblida 
que qui va introduir Maeterlinck 
a casa nostra va ser ni m s ni 
menys que Adrià Gual, un 
d’aquells modernistes que, des 
de Sitges, van donar color a la 
cultura catalana. Tamb  pensa 
en Beckett i en el “present 
permanent” –els seus Vladímir i 
stragon tamb  esperaven–, en 

Marguerite Duras, de qui va fer, 
als anys 80, Savannah Bay amb 
Maria Mercader, i en Romeo 
Castellucci, mestre del teatre 
del silenci, de la tensió, del 
misteri, definitivament. 

Aquest Maeterlinck s una 
mena de teatre “a contra-
corrent”, que diu Bonnin, que 
recupera el valor de la paraula 
teatral. Si surt b , no i aurà 
res que impedeixi que el director 
faci tota la trilogia de la mort.

Interior esclatarà a La Seca  
a partir del dimecres 6.

I vosaltres, què faríeu?

Hem treballat 
molt la relació 
dels actors amb 
la natura i el 
misteri

Hermann Bonnin munta a La Seca una peça fundacional de 
Maeterlinck, ‘Interior’. Andreu Gomila li pregunta per Adrià Gual


