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DIVENDRES, 8 D’ABRIL DEL 2016 ara   

➜ 
‘BAD TRANSLATION’ 
MERCAT DE LES FLORS 
Acostumada a trencar costures 
entre llenguatges, la inclassifi-
cable Cris Blanco fa el seu parti-
cular Lost in translation en una 
guerra hilarant entre el món 
digital i l’analògic. 
➔ 8 i 9 d’abril 

➜ 
‘SIMÓN BOCCANEGRA’ 
GRAN TEATRE DEL LICEU  
Plácido Domingo (els dies 23, 
26 i 29 d’abril) és un dels tres 
tenors que donaran veu al pira-
ta/duc de sort dispar en un 
muntatge amb direcció escèni-
ca de José Luis Gómez que el 
Liceu va estrenar ja fa uns 
anys. 
➔ Del 12 al 29 d’abril 

➜ 
‘ENCHANTÉ!’ 
SALA MUNTANER  
París. Segona Guerra Mundial. 
El Cafè Enchanté és punt de 
trobada de bohemis i intel·lec-
tuals. Les tres actrius de 
Divinas en recreen l’ambient i 
les cançons en un cabaret diri-
git per Martí Torras. 
➔ Fins al 15 de maig 

➜ 
SARA BARAS ‘VOCES’ 
TEATRE TÍVOLI 
La bailaora i coreògrafa gadita-
na ret homenatge a tots els 
artistes que l’han nodrit en ter-
mes artístics (de Carmen 
Amaya a Camarón i Paco de 
Lucía), en un espectacle 
vibrant, càlid i emotiu. 
➔ Fins al 17 d’abril 

➜ 
‘TRIPULA’ 
TNC 
Els Farrés Brothers són especi-
alistes a crear mons que deixen 
bocabadat on es produeix una 
trobada feliç entre públics de 
totes les edats. Aquí els convi-
den a una màgica experiència 
en globus aerostàtic. 
➔ Del 13 d’abril a l’1 de maig

LA  
TRIA  

DEL  
PLAY➜Una oda a la mediocritat 

ambientada a Barcelona
Llàtzer Garcia dibuixa un retaule de perdedors i insatisfets a ‘Sota la ciutat’

Triomfar. Fer-se un nom. Deixar petja-
da. Passar a la història. Sota la ciutat, 
l’obra teatral més recent de Llàtzer Gar-
cia, presenta un retaule de personatges 
contemporanis molt reconeixibles en la 
seva voluntat de transcendir. La tardor 
passada el festival Temporada Alta va 
acollir l’estrena de l’obra, que avui tor-
na a La Planeta, la sala gironina produc-
tora de l’espectacle i on es va presentar, 
i la setmana vinent recalarà al Lliure de 
Barcelona. Però ¿què és el que batega re-
alment sota la ciutat? L’autor ens ajuda a 
desxifrar-ho.  

NECESSITO TORNAR A ADMIRAR-TE 
“Volia parlar d’una relació de parella en 
crisi”, dispara d’entrada Llàtzer Garcia 
per descriure aquell motor primer que va 
posar a rodar la peça. “Són dues persones 
decebudes d’elles mateixes, ja que no han 
fet res per aconseguir aquells somnis que 
s’havien marcat. Tota la vida els han dit 
que eren especials, però s’han escarxofat. 
Ja no s’admiren l’un a l’altre. I necessiten 
fer alguna cosa per corregir-ho”. Aques-
ta parella són la Dàlia i el David i viuen en 
una ciutat de províncies, a la qual se’ls 
ocorre donar totes les culpes de la seva 
dissort: creuen que a Barcelona tot el seu 
talent lluirà. Quan s’hi traslladen, la seva 
història conflueix amb la de tres secun-
daris que, a poc a poc, aniran reivindicant 
el seu protagonisme. 

PÒQUER DE DESESPERATS 
La parella que ve de províncies està inte-
grada per la Dàlia, actriu, i el David, es-

criptor. Ella ha triomfat en obres ama-
teurs i vol obrir-se les portes del món 
professional. El David es va fer escriptor 
per demostrar a tothom que era capaç de 
fer alguna cosa memorable. Quan la cri-
si de parella els rosega, deixen enrere bo-
nes feines, ho aposten tot a la que consi-
deren l’última carta per a la seva felicitat.  
A la ciutat han de conformar-se amb fei-
nes a temps parcial i poc gratificants en 
relació a les seves expectatives. La Dà-
lia, de dependenta en una sabateria. El 
David, atenent un locutori. En la seva no-
va vida plena d’estretors coneixen la Bàr-

bara, artista multi-
disciplinària en el 
punt àlgid de la se-
va carrera, segura 
de tenir una capaci-
tat especial per 
descobrir nous ta-
lents. Ella és qui els 
presenta el Narcís, 
el seu cunyat, un di-
rector de teatre 

avui maleït que dispara a tort i a dret con-
vençut d’haver caigut en desgràcia per 
la malesa dels altres. Ronda els 60 i és el 
més veterà; la resta tenen entre 30 i 35 
anys. La dona del Narcís, la Míriam, té la 
vida més normal dels cinc: treballa en 
una biblioteca i es considera a si matei-
xa desprovista de qualsevol brillantor, la 
qual cosa la fa sentir desgraciada, que és 
com se senten tots els altres personatges: 
fins i tot els aparentment triomfadors 
bressolen de nit els fantasmes íntims de 
la insatisfacció. Perquè, en realitat, viuen 
de cara a la galeria i no escolten els pro-
pis sentiments. I això els converteix en 
un pòquer de desesperats. 

PARÀLISI VS. ACCIÓ 
Sota la ciutat es va creuar en la vida de 
Llàtzer Garcia quan els seus plans eren 
els d’escriure una altra obra, que tanqués 
la trilogia sobre la família iniciada per La 
terra oblidada (2012) i La pols (2014). 
L’ambició d’aquella peça el va fer desis-
tir, de moment: “És una producció molt 
gran perquè demana un repartiment 
molt ampli, i ara no podia ser”. Però quan 
es va posar a escriure, d’alguna manera 
va reprendre el fil que La pols deixava en 
suspens. “L’obra acabava amb una ex-
hortació a avançar, i a Sota la ciutat es veu 
que per molt que els personatges ho in-
tentin en realitat no aconsegueixen 
avançar. Sota la ciutat s’havia de dir ini-
cialment La paràlisi, però vaig descar-
tar el títol perquè era horrible, tot i que 
en realitat tots els personatges estan pa-
ralitzats. No actuen lliurement, tot el que 
fan és per satisfer les expectatives dels al-
tres. En realitat el que voldrien és desa-
parèixer, dissoldre’s en la massa”.  

ODA A LA MEDIOCRITAT/BARCELONA 
Barcelona podria ser el sisè personatge 
d’una història amb escenaris perfecta-
ment reconeixibles. Els personatges vi-
uen al carrer del Diluvi, la Dàlia parla del 
Teatre Nacional. L’autor ha buscat loca-
litzacions concretes per a una història 
inspirada inicialment en la novel·la de 
Richard Yates Revolutionary road, en 
què els personatges somien marxar a Pa-
rís per canviar de vida, sense arribar a 
fer-ho mai. “D’alguna manera, Sota la 
ciutat ironitza sobre la necessitat de fer 
grans coses, i critica el món cultural en 
què s’exigeix triomfar. En realitat, és una 
oda a la mediocritat”. | BELÉN GINART

➔ ‘Sota la ciutat’ ➔ Au-

toria i direcció: Llàtzer 

Garcia. Amb Marta 

Aran, Oriol Casals, Mu-

guet Franc, Laura Ló-

pez, Albert Pérez   

➔ La Planeta  / Teatre 

Lliure ➔ Del 8 al 10 

d’abril / Del 14 d’abril a 

l’1 de maig
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