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Teatre

La marxa del dramaturg habitual 
de la companyia, Joan Yago, no 
ha tingut cap efecte en l’ambició 
i qualitat del nou espectacle de 
La Calòrica, sorgit, ens diuen, de 
la creació col·lectiva. Serà 
veritat, però la unitat textual d’El 
profeta ens fa pensar en algú que 
ha ordenat les aportacions 
comunes aconseguint un text 
d’una gran claredat expositiva 
que s’escolta amb atenció i ns i 
tot sorprèn per la precisió del 
llenguatge i l’eloqüència del que 
es diu. De fet, el títol és, almenys 
per a nosaltres, el més 
inexplicable d’aquesta funció en 
la qual es barregen amb gran 
habilitat tres històries força 
diferents però que tenen en 
comú l’oposició entre el 
raonament cientí c, és a dir el 
lògic, i allò que desconeixem.

Una oposició que es planteja a 
través del  conflicte entre aquells 
que volen superar els 

paradigmes establerts i els que 
defensen el que es coneix i està 
comprovat. Una de les virtuts es 
reflecteix de forma meridiana en 
com aquets conflictes influeixen 
en les persones implicades i en 
les seves relacions emocionals. 
Un altre és el dibuix dels 
personatges i la seva coherència 
i la tercera, i no menys important, 
és la bona interpretació i molt 
destacable dicció d’Aitor 
Galisteo-Rocher, Esther López i 
Júlia Truyol. Aquesta ultima fa 
una esplèndida i captivadora 
composició dels tres 
personatges que interpreta, un 
d’ells en una escena 
absolutament lorquiana.

Amb una escenografia senzilla 
i funcional molt adient i una 
il·luminació expressiva, la 
posada en escena d’Israel Solà 
és d’una pulcritud i seguretat 
encomiable. Una bona funció per 
als qui els agrada un teatre que 
fa preguntes i no dóna 
respostes. –Santi Fondevila

NOTA AL PEU Tres històries 
sobre miracles i epifanies.

El profeta

Quin dramón s’han inventat els 
del col·lectiu La Santa a 
expenses de la con ictiva 
relació entre una mare incapaç i 
una adolescent rebel marcada 
per ridículs traumes infantils i 
que reclama que li marquin el 
rumb. Si li afegim un pare sense 
nord que va fugir de casa 
tindrem un trio exemplar de 
nul·la gestió de la intel·ligència 
emocional i mereixedor d’una 
teràpia psicològica de llarga 
durada.

Diríem que els dramaturgs de 
la funció, Adrià Olay i Laura 
Mihon, volien commoure 
d’entrada. Així, a la primera 
escena ens parlen d’una mare i 
una lla lligades pel cordó 

umbilical que s’enfonsen en el 
fang. Carai, Guillermo Sautier 
Casaseca ressuscitat! El 
notabilíssim esforç i entrega de 
les dues actrius no és su cient 
per aixecar un text que no 
aportar res més enllà de 
mostrar el per l d’uns 
personatges desgraciats. –S.F.

NOTA AL PEU Una obra sobre la 
família, la por i els secrets.

Historia de mi huida

L’art del pallasso neix de 
l’enginy de sublimar el terror al 
ridícul. Qualsevol circumstància 
en la qual un home insigni cant 
–per exemple un percussionista 
que fa sonar el triangle al nal 
de la partitura– ha d’afrontar 
una situació que el supera, amb 
tots els números d’acabar en 
desastre. Per exemple la 
incompareixença de l’orquestra 
i el director.

Sol davant de l’expectant 
públic –com Gerard Riu a la 

Sala Fènix– el músic que 
normalment s’amaga en un 
racó de l’auditori ha de sortir 
airós de l’entrellat. Comença 
amb titubejos –com Riu– però a 
poc a poc –com Riu– assumeix 
el seu protagonisme imprevist i 
acaba per dominar l’escenari. 
DesConcert és un entretingut 
monòleg sense paraules deutor 
de l’escola russa de clowns, 
però també de l’humor gestual 
de Danny Kaye i de l’absurd 
dibuixat de Bugs Bunny amb 
frac i batuta. –Juan Carlos 
Olivares

NOTA AL PEU Aquest músic 
s’ha quedat sense orquestra! 

DesConcert
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Sala Fènix. 
Fins al 12 de juny.
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Fins al 12 de juny.
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Teatre Tantarantana.  
Fins al 26 de juny.

DE LA SETMANA
L’OBRA

LA COMPANYIA

SÓN VUIT
La Calòrica està formada per vuit 

persones: cinc actors, un director, un 
escenògraf i un dramaturg. Un equip 
perfecte per tirar endavant qualsevol 

projecte.

TENEN ÈXIT
Són els autors de l’‘Editto bulgaro’ i 
de ‘Bluf’, segurament les seves dues 
peces de més èxit fins al moment. 

Parlen de les coses que tenen a prop 
i de les seves obsessions. 
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