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Teatre

La dona amb bigoti –perquè així 
tot és més fàcil–  no deixarà al 
paper el que escriu, però el 
públic ho llegeix amb claredat. 
Broken heart story comença 
amb una omissi  gurada  i 
havia una vegada”. El text de la 
nlandesa aara urunen és un 

conte amb la crueltat de Hans 
Christian Andersen. Si a La reina 
de les neus el petit Kay 
arrossega un cor gelat per un 
resquill maleït, en aquesta 
odissea dramàtica l’Ànima 
fugida de l’escriptora –com una 
ombra somiada i segrestada per 
Hofmannsthal– es passeja pel 
seu relat amb els trossos del 
seu cor trencat guardats en una 
bossa. Una Ànima que vesteix 
de vermell com la Caputxeta i se 
sap de memòria els diàlegs de 
Pretty woman.

Un conte de la insatisfacció, 
com si la promesa de Virginia 
Woolf d’una cambra pròpia 

només funcionés en teoria. Un 
text sense sortida, amb la 
decepció en totes les seves 
possibles encarnacions i 
desenllaços; amb l’amor 
seccionat entre la violència i el 
desgast depressiu de 
Revolutionary road, amb la 
narradora-personatge 
(duplicada) envoltada d’éssers 
castrants. Un text d’efecte 
implosiu que un cop acabat 
queda consumit en la seva 
pròpia complexitat i singularitat 
poètica. Hi ha el perill que 
l’espectador quedi atrapat en el 
joc de les matrioixques, en 
l’endevinalla de les escenes 
inacabades que es tanquen en 
temps postergat.

La companyia La Peleona 
aconsegueix superar les 
dificultats simbòliques i l’ús 
d’un humor gens convencional. 
Prova superada. I això ja és un 
èxit quan jugues en un 
escaquer surrealista.  
–Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU La pregunta és: 
tries l’art o tries estimar?

Broken heart story

Es pot perdonar un títol com 17 
simpátiques maneres d’acabar 
amb el capitalisme si la banda 
sonora està composta per 
obres mestres de Britney 
Spears. Primer gest subversiu 
d’un espectacle que és més 
cabaret àcrata pop que manifest 
revolucionari. Encara que són 
moltes les diferències és 
inevitable que sorgeixi la imatge 
de la conya bakuniana de 
Mongolia, el musical. La 
proposta de la Cia Casa Real és 
molt més acurada i estudiada 
però posseeix les mateixes 
ganes de soscavar l’status quo 
pervertint el pitjor de la cultura 
pop de masses.

La funció pot tenir i té les 
seves imperfeccions però el 
comando terrorista format per 
una hostessa, una traductora, 
una coach i una publicista  

–allistades per servir en una 
cimera del Fons Monetari 
Internacional– és contundent en 
la seva tasca de demolició 
d’icones de la resiliència i 
motivació com Qui es va menjar 
el meu formatge?. Teatre a favor 
de cabreig. –J.C.O.

NOTA AL PEU Una obra 
subversiva de la Casa Real.

17 simpàtiques maneres...

No sembla que hi hagi dubtes 
sobre que el pas del temps 
disminueix la passió sexual a les 
parelles, ns i tot quan no hi ha 
nens pel mig. I per recuperar la 
passió, la Sarah i el Richard hi 
posen molta imaginació a través 
d’un acord que els permet tenir 
amants i parlar d’ells amb total 
sinceritat i aparent naturalitat. 
L’obra de Harold Pinter amaga 
més del que explica. És una 
mirada sobre el món de la 
sexualitat de la parella, i per això 
sobre la parella, entesa al cap i a 
la  com un joc d’aparences que 
no resisteix confrontar-se amb la 
realitat. La proposta de Guido 
Torlonia s’allunya justament de 
la confrontació entre realisme, 
drama i comèdia, i es juga totes 

les cartes amb el to d’aquesta 
última. Una funció massa 
amable al nostre entendre on la 
carnalitat se substitueix per 
paròdia malgrat la bona feina de 
Pep Planas i Alicia Gonzalez Laá, 
aquesta clarament perjudicada 
per l’opció del director.  
–Santi Fondevila

NOTA AL PEU Una obra de 
Pinter sobre les parelles. 

L’amant
���

Teatre Akadèmia. 
Fins al 29 de maig.

���

Teatre Tantarantana.  
Fins al 22 de maig.

���

Sala Atrium. 
Fins al 29 de maig.

DE LA SETMANA
L’OBRA

LES DIFICULTATS

ELS SÍMBOLS
La companyia La Peleona  

 respon amb valentia al repte  
de posar en escena uns  

‘dramatis personae’ que són pur 
símbol.

L’HUMOR
Cal sumar un humor gens 

convencional, entremesclat amb 
excursions musicals, zoomorfismes, 
iteracions i vòrtexs que giren veloços 

entorn de l’absurd.
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