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LA MOUETTE (LA GAVINA)
L’any passat, la seva versió escènica de la pel-
lícula de Fassbinder ‘El matrimoni de Maria
Braun’ va despertar entusiasme i es va aca-
bar emportant el Premi de la Crítica 2015 al
millor espectacle internacional. Però és que
les visites d’aquest gran creador escènic que
és Thomas Ostermeier acostumen a provocar
sempre aquesta mena d’efectes, de forma també
sempre ben justificada. I la trobada entre Ostermeier
i la gavina ferida demort, a partir de la qual Txékhov va escriure una
de les obres mestres absolutes de la història del teatre, promet anar
pel mateix camí. Parlant de la seva obra, el mestre rus va afirmar:
“No cal un tema. La vida no parla de temes. Tot hi està barrejat, tant
el que és profund com el que és insignificant”. Però, en Txékhov i
Ostermeier, fins i tot el més insignificant detall pren una colpidora
significança. Al cap i a la fi, és el mateix Ostermeier qui ens recorda
que els principals temes de l’obra no són altres que l’art i l’amor:
uns temes ben significatius, no us sembla? D’ANTON TXÉKHOV. DIR.:
THOMAS OSTERMEIER. THÉÂTRE DE VIDY. INT.: BÉNÉDICTE CERUTTI,
VALÉRIE DRÉVILLE, CÉDRIC EECKHOUT, JEAN-PIERRE GOS. LLOC:
TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA. PLAÇA DEL VI, 1. TEL.: 972 402 004.
25/10. PREU: 12-36€. HORARI: 21H.• Temporada-alta.net

ACRÒSTIC. ESBART CIUTAT COMTAL
Qui ho diu, que la dansa catalana inspirada en les arrels tradicionals no
pugi ser alhora una dansa que explora la nova creació sense posar-se
capmena de límit? Comamínim a l’Esbart Ciutat Comtal, així és com
s’entenen les coses. I és per això que el seu nou espectacle està integrat
per set coreografies totalment noves que es presenten alhora en forma
de joc poètic i lingüístic, com el seumateix nom indica. Us ho posarem
fàcil: l’acròstic amb què juga elmuntatge inclou les paraules ‘vals’,
‘color’, ‘alebre’, ‘nos’, ‘matèria’, ‘òrbit’ i ‘coses’. I esmou entre les Terres
de l’Ebre (ara ja enteneu d’on ve lamisteriosa ‘Alebre’?) i les ‘Coses’ de
Palamós , tot ballant un ‘Vals’ amb una amistat que ho omple tot de
‘Color’, buscant vincles entre tres identitats diferents (‘Nos’), establint
diàlegs entre tenores i acordions (‘Òrbit’) i reivindicant les essències
culturals (‘Matèria’) que es poden reconèixer sempre en l’obra de la
formació, fins i tot quan aquesta es presenta demanera innovadora.
DIR.: COS DE DANSA:M. TERESA AGUSTÍ. DIR. GENERAL I ARTÍSTICA:
LLUÍS CALDUCH RAMOS I M. TERESA AGUSTÍ. LLOC:MERCAT DE LES
FLORS. LLEIDA, 59. METRO: POBLE SEC (L3). TEL.: 934 314 488. 22 I
23/10. PREU: 12€. HORARI: DS., 20.30H; DG., 18.30H.

• Esbartciutatcomtal.cat

+ estrenes

Un joc poètic i lingüístic al Mercat de les Flors. FOTO: JOAQUIM CID MATÍNEZ

Ho diu Jordi Garcelan, res-
ponsable de la traducció al
català d’aquesta magnífica
obra que des que es va estre-
nar a París l’any 1994 no ha
deixat mai d’aparèixer a la
cartellera dels grans escena-
ris internacionals (si aneu a
Londres aquest Nadal, la tro-
bareu al llegendari Old Vic
Theatre) i ell mateix un ex-
cel·lent autor: Yasmina Reza
és una gran escriptora de te-
atre justament perquè no ho
escriu tot. I afegeix que Art
és una obra que ratlla la per-
fecció justament perquè hi
és més important el que no es
diu que no pas el que es diu.
De fet, podríem afegir-hi

que, en el teatre de Reza, allò
que es diu acostuma a pro-
vocar efectes molt divertits,
mentre que allò que no es
diu, però es pot llegir entre lí-
nies, ja resulta unamicamés
amarg i feixuc. Quelcom que
val també per a Tres versions

de la vida iUn déu salvatge
(vau veure l’excel·lent pel·lícu-
la de Polanski?), les altres du-
es obres de l’autora més cone-
gudes a casa nostra.

I per això has pagat una fortuna?
Us heu fixat en els tres sen-
sacionals actors que ens tro-
barem interpretant els amics
que protagonitzen la comè-
dia? El cas és que, i comen-
çant pel mateix JosepMa-
ria Pou –director artístic del
Goya i membre del repar-
timent del muntatge diri-
git per Josep Maria Flotats
ara fa dues dècades–, la llista
de grans actors internacio-
nals que s’han ficat en la pell
d’aquest trio d’amics resul-
ta inacabable. El que no sa-
bem és si entre aquests actors

RAMON OLIVER

Orella, Arquillué i Villanueva, tres amics enfrontats per un quadre conflictiu. FOTO: DAVID RUANO

hi ha molts addictes a l’art
contemporani, d’aquests que
estan disposats a fer inversi-
ons milionàries per penjar a
casa seva un quadre d’aquells
que els no entesos consideren
una presa de pèl.
Un quadre com ara el llenç

rigorosament blanc que s’ha
comprat un dels personatges
de la comèdia i que es dispo-
sa amostrar ben orgullós
als seus dos millors amics. I
ara deixem-ho clar: Art no és
pas una obra entorn de l’art,
sinó una peça que, entre ria-
lles, entra a sac en el tema de
l’amistat i les seves fissures:
unes fissures que poden arri-
bar a ser tan rotundes com les
ferides que mostren els qua-
dres sovint totalment blancs
del genial Lucio Fontana.

ART

DE YASMINA REZA. DIR.: MIQUEL GÒRRIZ. INT.: PERE ARQUILLUÉ, FRANCESC
ORELLA, LLUÍS VILLANUEVA. LLOC: TEATRE GOYA. JOAQUÍN COSTA, 68. METRO:
UNIVERSITAT (L1, L2). TEL.: 933 435 323. DATA: FINS AL 15/1. PREU: 24-28€.

HORARI: DE DT. A DV., 20.30H; DS., 18 I 21H; DG., 18H. • Teatregoya.cat

Tots els colors
del blanc

‘ART’, L’EXTRAORDINÀRIA COMÈDIA PER A TRES GRANS ACTORS QUE HA

TRIOMFAT EN ESCENARIS DE TOT EL MÓN, TORNA A BARCELONA


