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MARK & OLIVIA
Tot va començar en un bar: com ha passat sovint en aquests dar-
rers anys, aquesta és una d’aquelles obres teatrals que salten cap a
un espai escènic diguem que tradicional (en aquest cas, el Romea)
després d’haver estat representada per primer cop entre les taules
d’un bar de debò (en aquest cas, El Col·leccionista, del barri de
Gràcia, un local ben singular sempre ple d’actuacions musicals).
Però és que resulta que un bar és també el lloc en què es retroba
la parella protagonista d’un text escrit i dirigit per Marta Bayarri, a
qui segur que tots coneixeu gràcies a la seva carrera com a actriu.
El Mark i l’Olivia havien estat parella, però feia tres anys que no es
veien. I, tot i així, només els ha calgut prendre una copa per posar
en evidència que els seus lligams afectius i l’atracció sexual poden
passar com si res de ser latents a mostrar-se ben patents. Ara bé:
aquesta parella en realitat té tres vèrtexs. I el cicle Off Side del
Romea els reuneix tots tres al llarg d’una nit marcada pel destí,
l’obsessió amorosa i la necessitat de no ser oblidat. TEXT I DIR.:
MARTA BAYARRI. INT.: ORIOL RUIZ, MARIA RIBERA, JACOB TORRES.
LLOC: TEATRE ROMEA. HOSPITAL, 51. METRO: LICEU (L3). TEL.: 933
015 504. DATA: FINS AL 22/1. PREU: 18€. HORARI: DJ. I DV., 22H;
DS., 23H; DG., 20.30H.• Teatreromea.com

YOU SAY TOMATO ••••
Va ser una de les més agradables sorpreses de la temporada
passada i ara teniu l’oportunitat de recuperar-la. Si voleu acabar
o començar l’any amb una estupenda comèdia en què no falten
ni els apunts romàntics, ni els tocs amargs propis de les relacions
sentimentals en què de romanticisme ja en queda poc, ni el joc del
teatre dins el teatre que serveix per parlar també dels miratges de
l’èxit i la quotidianitat dels petits fracassos personals, no us perdeu
per res aquest excel·lent espectacle. I fiqueu-vos al camerino en què
Anna Moliner i Joan Negrié (fantàstics, tots dos) es transformen en
una parella d’artistes que, després de viure algun moment de glòria,
sobreviuen ara a base de bolos no gaire lluïts. Tot i que, quan arriba
l’hora de posar-se glamurosos al millor estil de Ginger Rogers i Fred
Astaire i oferir-nos un gran final de festa musical i en què no falti ni
la meravellosa cançó de Gershwin que inspira el títol de l’obra, ja
veureu com es llueixen! DE JOAN YAGO. DIR.: JOAN MARIA SEGURA
BERNADAS. SALA TRONO. INT.: ANNA MOLINER, JOAN NEGRIÉ. LLOC:
CLUB CAPITOL (SALA 2). LA RAMBLA, 138. METRO: CATALUNYA (L1,
L3). TEL.: 932 159 570. DATA: FINS AL 15/1. PREU: 18-23€. HORARI:
DE DC. A DV., 20H; DS., 17.30 I 20H; DG., 17.30H.• Grupbalana.com

+ estrenes

És el que passa: un dia fas una
cosa molt petita –en aquest
cas, l’excel·lent monòleg Ra-
gazzo, interpretat de forma
magnètica perOriol Pla; no
us el perdeu quan el recupe-
ri el Teatre Lliure– que asso-
leix una repercussió ben gran.
I tot seguit et trobes adap-
tant unmonumental poema
èpic que forma part dels fona-
ments de la cultura occiden-
tal, i reunint ni més ni menys
que 25 persones (el mateix
Oriol inclòs) a l’escenari. Ai-
xò és precisament el que li ha
passat a la companyiaTeatre
Tot Terreny, encarregada
d’inaugurar el nou cicle que
posa en marxa la nova Sala
Beckett. Un cicle que por-
ta per nomMar deMiralls.
I que al llarg de les pròximes
setmanes omplirà la magní-
fica Sala de Dalt del recent-
ment inaugurat nou teatre

(ja veureu, quin goig d’espai!)
d’espectacles que parlen dels
constants fluxosmigratoris
que han travessat des de sem-
pre la marMediterrània.

Pren-t’ho amb calma, Penèlope
Sí, ja ho sabem que Ulisses no
va ser precisament un emi-
grant, i encara menys un re-
fugiat. Però és que, tal com
indica el mateix director de
la Beckett,Toni Casares,
aquest cicle –en el qual caben
també trobades, xerrades i ex-
posicions– vol reflectir com
les aigües del Mediterrani han
estat alhora espai de con-
frontació i conflicte, i espai
d’enriquidora barreja cultu-

RAMON OLIVER

L’espectacle se’ns explica amb l’ajuda demolta expressió corporal i cinc músics a l’escenari.

ral. I és aquí on entra en joc
l’heroi de la guerra de Troia,
debatent-se sempre, com diu
Quimet Pla, entre el seny, la
navegació que el portaria di-
recte cap a la seva llar, a Ítaca,
i la rauxa, representada per
totes les seduccions i perills
amagats en aquest mar. Les
seves ganes d’aventura són
una mica comparables a les
ganes d’experimentació es-
cènica demostrades per una
companyia que aplega gent
vinguda del teatre, de la dan-
sa, de la música i, fins i tot, de
la fotografia. I mentrestant,
Penèlope continua teixint i
desteixint, a l’espera de l’he-
roi sense brúixola.

El llarg camí
de tornada

HOMER I QUIMET PLA TRANSFORMEN LA BECKETT EN UN MAR DE MIRALLS,

I ENS EXPLIQUEN ‘L’ODISSEA’ AMB UN ESPECTACLE MULTIDISCIPLINARI

Moliner i Negrié, una parella ambmolta química. FOTO: JORDI EGEA

ODISSEUS

A PARTIR D’HOMER. DRAMATÚRGIA: PAU MATAS, ORIOL PLA, QUIMET PLA.
CIA. TEATRE TOT TERRENY. INT.: JOSH CLIMENT, ANDREA ERASO, MARC
GIRÓ, CÈLIA GÒMEZ, ORIOL PLA. LLOC: SALA BECKETT. PERE IV, 228. METRO:
POBLENOU (L4). TEL.: 932 845 312. DATA: FINS AL 8/1. PREU: 12€. HORARI:

DE DC. A DS., 20H; DG., 18H. • Salabeckett.cat


