
29 Compra entrades i reserva taula a  timeout.cat

Teatre i dansa

AQUEST MUNTATGE MUSICAL, Close to Liza, a 

prop de Liza, de la Minnelli, és un recital per 

recordar les seves cançons i una oportunitat 

per a Virgínia Martínez Font, des del petit 

escenari del Maldà, per endinsar-se en 

un repertori consagrat i molt exigent del 

qual se’n surt amb elegància i jocs de veu 

molt atractius. De fet, aquest homenatge 

a Liza Minnelli havia d’incloure –segons la 

publicitat– algunes anècdotes vitals, però en 

la funció del dilluns havien desaparegut.

Virgínia Martínez es llança al buit, doncs, 

sense gaire temps per respirar, des d’un 

record per a Judy Garland amb Over the 

rainbow, a capella, fins a l’inevitable New 

York, New York, passant per una dotzena de 

cançons i un medley amb els tres temes de 

Cabaret. El recital té encant i emoció gràcies 

a la compenetració entre el pianista i director 

musical, Dani Campos, i una Martínez que ha 

interiorització les lletres, cantades en anglès, 

i ofereix una exquisida expressivitat corporal. 

Tot plegat brillaria més amb un millor vestuari 

en la primera part del recital. 

 Santi Fondevila

OSCAR WILDE VA patir a finals del segle XIX 

les mateixes vicissituds a les quals en ple 

segle XXI s’enfronten tants homosexuals 

d’arreu del món. De ser un home admirat i un 

autor dramàtic de gran èxit va passar a ser un 

empestat a qui van arrabassar fins i tot la vida, 

ja que no es recuperaria ni anímicament ni física 

de l’empresonament per estimar un home.

Sergi Mateu ha recuperat un llarg monòleg 

estrenat per ell fa vint anys que il·lumina, i de 

quina manera, el pensament i la vida d’aquest 

esteta excèntric i provocador. I diríem que els 

anys li van a favor a l’actor, ja que la funció 

abasta bàsicament els últims anys de glòria i 

la ràpida caiguda en desgràcia fins a la mort en 

la indigència a París. Mateu copsa l’elegància 

física i intel·lectual del personatge en un relat 

que comença amb un fragment d’El retrat de 

Dorian Gray i acaba amb el dolorós poema La 

balada de la presó de Reading, tot passant 

per un divertit fragment de La importància 

de ser Frank i l’obscur De profundis. Mateu 

ho fia gairebé tot a l’expressivitat facial i a la 

mirada perduda per aconseguir una evocació 

tremendament humana.  S.F.
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DE QUÈ VA…
Un homenatge a 
Liza Minnelli.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Virgínia Martínez 
és una cantant 
extraordinària.

 El Maldà. Fins al 30 de 

gener. 14-20 €.

DE QUÈ VA…
Un repàs als 
últims anys de vida 
d’Oscar Wilde.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Sergi Mateu copsa 
l’elegància de Wilde.

 La Seca. Fins al 5 de 

febrer. 10-15 €.

El rey Gurugú
L’obra de Ferran 

Joanmiquel és el 

testimoni del drama 

de la migració vist 

a través dels ulls 

d’un gos, Marley. 

Adoptat per Abdul, 

marxa a la muntanya 

del Gurugú, la sala 

d’espera del paradís, 

on els migrants 

subsaharians 

malviuen esperant 

que els arribi l’hora de 

saltar la tanca i entrar 

a Europa. 

 Sala Beckett. M: Poblenou. 

Dv. 20 i ds. 21. 19 h. 12 €.

Escenes d’una 
vida amb 
hàmsters
De veritat estem fets 

per tenir hàmsters? 

La protagonista 

d’aquesta obra no 

ho creu així, o potser té 

por de veure repetir-se 

en ella el que ha vist en 

els altres.

 Nau Ivanow. M: Sagrera. Ds. 

21, 21 h. Dg. 22, 19 h. 12 €. 

Júlia
Segona part de 

la Trilogia de la 

imperfecció amb 

aquesta obra basada 

en La senyoreta Júlia, 

de Strinberg. Júlia 

és una noia a qui li 

agrada flirtejar amb 

allò prohibit i durant 

la nit de Sant Joan ha 

decidit barrejar-se 

amb el ‘poble’.

 Sala Atrium. M: Tetuan. De 

dc. a ds., 20.30 h. Dg., 19 h. 

Del 25 de gener al 26 de febrer. 

19 €.

La conferència de 
Wannsee
Recreació teatral 

de la ‘conferència 

més repugnant de 

la història’, en què 

s’exposaria la Solució 

Final que conduiria 

a l’Holocaust. Se’n 

commemoren 75 

anys. 

 Casa de la Seda. 

M: Urquinaona. De dc. a ds., 

20.30 h. Dg., 19.30 h. Fins al 

5 de febrer. 22 €.

LES ESTRENES DE

TEATRE
D’AQUESTA SETMANA


