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Teatre i dansa

RAIMON MOLINS HA volgut en l’adaptació de 

Casa de nines d’Ibsen denunciar l’actitud de 

l’individu enfront d’uns valors socials caducs i 

no centrar-se en la crisi existencial d’una dona 

i el seu violent despertar en la responsabilitat 

adulta. Una anàlisi que el mateix Ibsen 

defensava. Però aquí hi ha la Nora, enmig del 

seu cataclisme, actuant com si fos l’última 

a agafar el camí de sortida quan fa més d’un 

segle era la primera a donar el cop de porta. Es 

fa estrany com el director-dramaturg provoca 

que estiguem més atents a la mol·lície del 

personatge, ésser anacrònic envoltat d’un 

paisatge humà amb lluites més actuals, com 

les que podrien enarborar Kristine Lind i el 

senyor Nil Krogstad transformat en la senyora 

Oda Krogstad. Més interessant sembla 

l’estètica –la desmaiada gamma cromàtica de 

la fotografia de l’spleen pijo de Sofia Coppola–, 

l’ús de l’espai de la Sala Atrium i la interacció 

amb la càmera. Per moments aquesta Nora 

sembla un sofisticat reality show sobre la 

metateatralitat, amb els intèrprets sotmesos 

a l’esclavitud i hipnòtica atracció-atenció de 

l’objectiu.   Juan Carlos Olivares

Nora
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DE QUÈ VA…
Una dona 
descobreix de cop 
que és un ésser 
adult.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per gaudir d’un 
interessant ús del 
vídeo i de l’espai.

 Sala Atrium. Fins al 8 de 

gener. 19 €.

HI HA DUES maneres d’afrontar la crítica 

de Moustache. 1. Estendre un mantell 

d’indulgència sobre un festival de l’Escola de 

Dansa i Comèdia Musical Coco Comín. 2. Ser 

rigorós amb una producció que ocupa un teatre 

comercial. A la primera, l’omnipresència de 

Comín com a directora artística, guionista i 

lletrista seria un gest d’entrega; en la segona, 

una irresponsabilitat. Lleugerament inspirada 

en el Moulin Rouge de Baz Luhrmann, aquest 

fallit espectacle de varietats l’erra en centrar 

la seva excusa dramàtica en la tragèdia d’una 

estrella del music hall eduardiana sense que el 

protagonista mig inventat tingui gràcia.

Que alguna cosa passa amb el sòsies 

d’Edmund Payne es descobreix quan s’han 

esgotat els balls, quan el públic ha passat pel 

número de claqué-bhangra-boogie-Lord-of-

the-Dance-Mayumana-sirtaki-hakuna-matata-

-Vacances-al-mar i jotica, que de tot, pel que 

sembla, hi havia als antres de Londres. Una 

proposta tan pudorosa que el públic masculí 

de virils mostatxos del Londres del 1910 –la 

fantasia proposada– hauria assaltat l’escenari 

per cobrar els seus penics malgastats.  J.C.O.

Moustache
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DE QUÈ VA…
Un espectacle de 
varietats amb molt 
de claqué.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per comprovar que 
de vegades són molt 
millor els clàssics 
renovats com El 
Molino.

 Teatre Apolo. Fins al 15 

de gener. 25-43 €.

El despertar de la 
primavera
Musical pop-rock 

basat en l’obra de 

Frank Wedekind, 

amb llibret i lletres 

de Steven Sater i 

música Duncan Sheik 

que tracta sobre 

l’amor adolescent, 

la repressió i la 

incomprensió. 

 Teatre Gaudí. M: Sagrada 

Família. De dc. a dj., 21 h. Ds., 

18 h. Fins al 8 de gener. 28 €.

El test
Què escolliries? 

100.000 euros ara 

mateix, o 1 milió 

d’aquí a deu anys? 

Aquest és el dilema 

a què s’enfronten 

l’Hèctor i la Paula.

 Sala Muntaner. 

M: Universitat. De dc. a ds, 

20.30 h. Dg., 18.30 h. Fins al 

22 de gener. 20-22 €. 

La fortuna de 
Sílvia
L’evolució d’Europa 

i els trasbalsos de 

la Segona Guerra 

Mundial a través dels 

ulls d’una dona capaç 

de preservar la seva 

fortuna privilegiada, 

malgrat els cops que 

li esperen del destí 

i les humiliacions 

amb què es veurà 

castigada per la 

pobresa. Una obra de 

J.M. de Sagarra.

 TNC. M: Glòries.  De dc. a 

ds., 20 h. Dg., 18 h. Fins al 25 

de desembre. 19,50-23 €. 

La treva
La treva és l’acord 

temporal entre 

bàndols per posar 

fi a l’enfrontament 

directe i és també 

l’espai temporal 

entre l’arribada de la 

fotògrafa de guerra 

Sarah Godwin (Clara 

Segura), ferida per 

l’explosió d’una 

bomba a l’Iraq, i el seu 

retorn als escenaris 

bèl·lics en l’obra de  

Donald Margulies.

 La Villarroel. M: Urgell. 

De dc. a dj., 20.30 h. Dv. 

21 h. Ds., 18 i 21 h. Dg., 

18 h.  Fins al 8 de gener. 

24-28 €.

LES MILLORS OBRES DE

TEATRE
D’AQUEST NADAL


