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EN VEU BAIXA
Som a Irlanda. Però podríem trobar-nos a qualsevol altre indret força
més proper; qualsevol indret en què el terrorisme hagi deixat una
dolorosa reguera de víctimes. I en què la fi de la violència terrorista
hagi portat a plantejar-se la pregunta que es planteja aquesta peça
teatral: com poden conviure en un mateix escenari les víctimes
d’aquells actes i les persones que els van causar? Al pub en el qual
transcorre aquesta peça guardonada –que va causar un notable
impacte al Festival d’Edimburg 2013– es troben avui, cara a cara,
dos homes marcats per tan terrible nexe d’unió. I mentre la resta
de clients, al seu voltant, crida i celebra els gols d’un partit de futbol
crucial, ells intenten entaular en veu baixa un diàleg més crucial
encara. Un diàleg potser impossible? En qualsevol cas, i tal com
planteja Ferran Madico, el debat sobre la possibilitat o impossibilitat
d’aquest diàleg resulta del tot imprescindible. D’OWEN MCCAFFERTY.
DIR.: FERRAN MADICO. INT.: FRANCESC GARRIDO, ÒSCAR RABADAN,
XISCO SEGURA. LLOC: TEATRE LLIURE MONTJUÏC (ESPAI LLIURE)
PLAÇA MARGARIDA XIRGU, 1. METRO: POBLE SEC (L3). TEL.: 932 892
770. DATA: FINS AL 12/6. PREU: 15-29€. HORARI: DE DC. A DV., 21H;
DS., 18 I 21.30H; DG., 18.30H.• Teatrelliure.com

FLA.CO.MEN
Aquests dies, el Mercat de les Flors s’ha transformat en una Ciutat
Flamenco oberta al duende en totes les seves formes. Especialment,
a les que adopten un enfocament més agosarat. No podia ser d’una
altra manera, si tenim en compte que aquest geni del flamenc reno-
vat que és Israel Galván exerceix de comissari de la present edició. I
Galván, envoltat de l’expectació amb què s’espera cadascuna de les
seves propostes, ens presenta un espectacle en què el seu flamenc
sempre avantguardista interactuarà de manera ben intensa amb
els instruments musicals que l’acompanyen a l’escenari. Per cert, la
guinda de l’espectacle de Galván la posa Cesc Gelabert, tot ballant
en solitari una soleá com a punt final de la vetllada. D’altra banda,
el diumenge 22, Galván s’obre a mantenir una llarga –de les 11
del matí fins a les 6 de la tarda– i gratuïta trobada amb tothom
que comparteixi amb ell la passió per qualsevol forma de ball: la
inscripció prèvia és imprescindible. ISRAEL GALVÁN (EPÍLEG DE CESC
GELABERT). LLOC: MERCAT DE LES FLORS. LLEIDA, 59. METRO: POBLE
SEC (L3). TEL.: 932 562 600. DATA: 20 I 21/5. PREU: 25€. HORARI:
21.30H.•Mercatflors.cat
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Francesc Garrido i Òscar Rabadan, al pub. FOTO: ROS RIBAS

Ho sabíeu, vosaltres, que l’úl-
tima cosa que va fer Anton
Txékhov, quan agonitzava,
va ser prendre’s una bona
copa de xampany per pres-
cripció facultativa? Així ho
explica la seva vídua, l’actriu
Olga Knípper, en un text en
què l’estimada companya del
mestre assegura també que
Txékhov se’n va anar a l’altre
món d’una manera silencio-
sa i tranquil·la.
Però no és pas aquest

Txékhov, moribund i silen-
ciós, el que trobareu al nou es-
pectacle de PepTosar i inter-
pretat pel seumateix notable
creador. Aquest Txékhov, per
contra, es mostra ben xerrai-
re i amb ganes de ficar cu-
llerada i intervenir en l’acció
d’una obra que no és ben bé
seva ni està situada a l’època
en què ell encara estava viu.

RAMON OLIVER

PEP TOSAR S’ENDINSA UN COP MÉS EN COMPLETA LLIBERTAT EN EL MÓN

DE TXÉKHOV, BARREJANT AL TNC DUES GRANS OBRES DEL MESTRE RUS

Els deutes del teatre

Però que alhora beu directa-
ment tant del seu teatre –som
davant unamena de variació
lliure de L’hort dels cirerers

en la qual una companyia tea-
tral es disposa a fer una repre-
sentació de La gavina– com,
i això potser és encara més
important, de la seva manera
d’entendre la funció que ha de
complir el teatre.

Adéu, felicitat meva!
Això és el que diu el perso-
natge de Liubov Andreiev-
na a l’hora d’acomiadar-se
d’aquell hort dels cirerers en
què va viure els seus dies de
joventut, i que ara cal ven-
dre per pagar deutes i enge-
gar nous projectes vitals. I
això és també el que ens di-
ran els integrants d’aques-
ta endeutada companyia
teatral que ha d’abandonar
l’escenari en què ha actuat al
llarg de 35 anys, i que pensa
fer-ho tornant a representar
la primera obra que van es-
trenar en aquest espai.
Queda clar que, com ja va

fer de manera magistral a la
commovedoraMolts records
per a Ivanov, Tosar ha con-
vocat Txékhov (i fins i tot
Orson Welles, que també en-
senya el nas aquí) per mos-
trar-nos el seu compromís
envers una manera de fer te-
atre que no dubta a contreure
deutes amb l’objectiu de pre-
servar el seu rigor.

QUI BONES OBRES FARÀ

TEXT I DIR.: PEP TOSAR. INT.: EVELYN ARÉVALO, IMMA COLOMER, TILDA
ESPLUGA, PERE EUGENI FONT, MIQUEL GELABERT, XAVI SÁEZ, BLAI LLOPIS,
XAVIER RIPOLL, MIREIA ROS, PEP TOSAR. PIANO: ELISABET RASPALL. TEATRE
NACIONAL DE CATALUNYA (SALA PETITA). PLAÇA DE LES ARTS, 1. METRO:
GLÒRIES (L1). TEL.: 933 065 700. DATA: FINS AL 12/6. PREU: 11,50-23€.

HORARI: DE DC. A DS., 20H; DG., 18H.• Tnc.cat

Imma Colomer, entre un ninot i el Txékhov de Pep Tosar. FOTO: MAY/ZIRCUS


