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Teatre i dansa

UN FUNCIONARI QUE rebia ordres i les va 

complir amb la major diligència possible. 

“Obediència deguda”, va al·legar Adolf 

Eichmann quan va ser jutjat a Israel 20 anys 

després de finalitzar la II Guerra Mundial. 

Calia ascendir. Però el més terrorífic de La 

conferència de Wannsee –dramatització de 

la reunió en què es va posar en marxa la 

màquina burocràtica nazi per exterminar els 

jueus a l’Europa ocupada– és la banalitat 

de les converses, calcades a qualsevol 

consell d’administració d’una empresa en 

la qual es disputen parcel·les de poder i 

control executiu. Aquí marquen territori la 

cancelleria, el partit, l’exèrcit, les SS, les SA i 

la Gestapo.

El principal interès d’aquesta proposta 

dirigida per Pavel Bsonek –amb dramatúrgia 

de Jesús Milà Gatell– és la seva denúncia 

històrica, el seu valor com a teatre 

documental, i en menor mesura la seva 

resolució artística, llastada per una 

posada en escena que en molts aspectes 

presenta una factura semiprofessional, 

també en l’apartat interpretatiu.  J.C.O.

La conferència de Wannsee
�����

DE QUÈ VA…
Dramatització de 
la reunió que va 
decidir la Solució 
Final.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per esgarrifar-vos 
amb la fredor 
burocràtica de 
l’Holocaust

Casa de la Seda. Del 2 

al 5 de febrer.

Dybbuk
Què impulsa algú a 

crear un dels majors 

fraus de tots els 

temps? Un engany 

genial pel qual tota 

França admirarà 

un escriptor fictici. 

Producció de la 

companyia Sixto 

Paz, resident de la 

Sala Beckett aquesta 

temporada.

Sala Beckett. M: Poblenou. 

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

18.30 h. Del 9 de febrer al 12 

de març. 18 €.

Moeder
Peeping Tom tracten 

el tema i la figura 

central (la memòria 

i la mare) d’aquest 

espectacle amb la 

mirada sensible i 

sarcàstica amb què 

aborda totes les seves 

produccions. Segona 

entrega de la trilogia 

que va començar amb 

Vader (Pare, 2014) 

i finalitzarà amb 

Kinderen (Fills, 2018). 

Mercat de les Flors. M: Poble 

Sec. Dj. 9 - ds. 11, 20 h. Dg. 12, 

18 h. 28 €.

Give me a reason 
to live
Solo de la coreògrafa 

i ballarina 

escocesa Claire 

Cunningham 

inspirat en el 

pintor holandès El 

Bosch.

Teatre Lliure: Montjuïc. 

M: Poble Sec. Dv. 10, 

20.30 h. Ds. 11, 19 h. Dg. 12, 

18 h. 15-26 €.

LES ESTRENES DE

TEATRE I DANSA
D’AQUESTA SETMANA


