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Teatre i dansa

L’ÚLTIMA OBRA DE David Mamet, Muñeca de 

porcelana, va ser molt mal rebuda a Nova York 
malgrat estar protagonitzada per Al Pacino. 
La duresa de les crítiques cap a aquest text, 
una mirada desolada sobre les relacions entre 
política i negocis i on el protagonista es diu 
Ross –hereu potser de Glengarry Glen Ross–, 
va tenir a veure amb l’adscripció de l’autor al 
Partit Republicà i a l’enverinada crítica que 
l’obra fa del progressisme hipòcrita del Partit 
Demòcrata. Això no vol dir que els republicans 
en surtin més ben parats, ja que Ross, un 
multimilionari amb unes maneres despòtiques 
que en els primers moments ens aproparien 
a Trump, és tan menyspreable com aquells 
polítics que han decidit enfonsar-lo.

Muñeca de porcelana
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A 6.000 quilòmetres la lectura és molt 
diferent. Més quan la versió de Bernabé 
Rico ha reduït el text i condensat l’argument 
en un sol acte a temps real. Una operació 
dramatúrgica profitosa per a la tensió 
dramàtica i una mica menys per al natural 
esdevenir dels esdeveniments amb un temps 
escènic propi de les sèries de televisió. L’obra 
és quasi un monòleg, amb molts personatges 
absents amb qui el protagonista parla per 
telèfon i un secretari amb poc joc dramàtic. 
Un paper exigent amb què José Sacristán 
compon un gran canalla creïble, amb una dicció 
clara i una modulació a la qual només caldria 
demanar, en tot cas, una entonació més cínica. 

Santi Fondevila

DE QUÈ VA…
Una mirada 
desolada sobre 
les relacions entre 
política i negocis.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
José Sacristán 
compon un gran 
canalla en un text 
de David Mamet.

Teatre Poliorama. Fins al 

26 de febrer. 10,50-25 €.

ANARCHY
40 guitarres elèctriques, 

Semolina Tomic i la 
Societat Doctor Alonso. 
Un còctel explosiu de 

creativitat poques vegades 
vist a casa nostra.

Antic Teatre. 

De dv. a dg. 10-12 €.

RAGAZZO
Oriol Pla recupera aquest 
explosiu monòleg escrit 
i dirigit per Lali Álvarez 

Garriba sobre la impunitat 
i la violència. Una 

oportunitat única de veure 
de prop un actor que està 

molt en forma.
Teatre Lliure: Montjuïc. 

De dt. a dg. 12-21 €.

MOEDER
Després de parlar dels 
pares al Grec 2015, els 
belgues Peeping Tom 

s’acosten a les mares. Hi 
ha algú millor que ells?

Mercat de les Flors. 

De dj. a dg. 28 €.

GIVE ME A 
REASON TO LIVE
La ballarina escocesa 

Claire Cunningham explora 
la seva discapacitat motriu 

en un solo inspirat en el 
pintor holandès El Bosch.

Teatre Lliure: Montjuïc. 

De dv. a dg. 15-26 €

ENS

AGRADA
Grans obres que no 

et pots perdre

OBRA DE LA SETMANA

RAIMON MOLINS CONTINUA la 
seva interessant desconstrucció 
de tres personatges icònics del 
teatre del segle XIX. La segona 
entrega de la seva Trilogia de la 

imperfecció fixa l’atenció sobre La 

senyoreta Júlia, de Strindberg. 
La convivència del llenguatge 

teatral i el cinematogràfic –que a 
Nora, primera entrega de la trilogia, 
a partir de la Casa de nines d’Ibsen, 

s’alienava amb el Frank Castorf 
de Forever young– adquireix 
en aquest muntatge un 

major protagonisme. És 
gràcies a la càmera 
que maneja com una 
observadora privilegiada 
el personatge de 

Júlia
Cristina –un paper secundari que 
aquí assumeix més pes dramàtic 
des del silenci– i, sobretot, a 
la interacció amb la versió de 
La senyoreta Júlia que va filmar 
el 1951 el director de teatre i 
cinema Alf Sjöberg. El muntatge 
esprem totes les lectures que va 
aportar al text aquesta adaptació 
a la pantalla per allunyar-lo del 
naturalisme i apropar-lo a la 
dimensió onírica desenvolupada 
després en l’obra de Strindberg. 

Un treball teoritzant que 
potser relega a un segon pla la 
química sexual de la relació entre 
Júlia i el seu criat Jan, i el treball 
interpretatiu d’uns bons actors. 

Juan Carlos Olivares
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DE QUÈ VA…
Una jove hereva té 
un afer amb el seu 
ambiciós criat.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Pel joc entre teatre i 
cinema.

Sala Atrium. 

M: Tetuan. Fins al 26 de 

febrer. 19 €.


