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Teatre i dansa

LA BANALITAT ÉS un magnífic entorn perquè 
esclati la catàstrofe. Què més banal que un 
sopar de parelles. Vells amics que es troben 
després d’anys de separació. Els uns es van 
quedar a casa, van prosperar, procrear i van 
arrelar en la mediocritat. Els altres van marxar 
per contribuir amb el seu esforç personal 
a la bondat del món fins que es va esgotar 
l’altruisme. El retrobament és una comèdia 
amarga sobre la decadència d’Occident 
com a model ètic. Roland Schimmelpfennig 
proposa un opuscle irònic repartit entre quatre 
personatges. A partir de la desavinença entre 
dues experiències vitals antagòniques l’autor 
es dedica a destapar les incongruències, 

La Peggy Pickit veu la cara de Déu
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misèries, covardies i hipocresies d’una societat 
intrínsecament egoista. 

Moisès Maicas ha vist en aquesta proposta 
una possible òpera de cambra i aprofitant el 
talent vocal de Núria Cuyàs, Xavier Frau, Òscar 
Jarque i Lluna Pindado, ha transformat el text 
en un càustic madrigal que ressalta encara més 
la voluntat crítica d’una literatura dramàtica 
que funciona com una multipantalla d’accions 
segmentades. L’efecte és d’un humor amarg, 
encara que Schimmelpfennig exhibeix certa 
commiseració amb les seves criatures i el 
públic quan es permet una breu treva amb una 
brillant faula amb la simplicitat de la tradició 
oral. Juan Carlos Olivares

DE QUÈ VA…
Un sopar de 
parelles que acaba 
molt malament.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per divertir-vos 
amb la dramatúrgia 
alemanya 
contemporània.

El Maldà. Fins al 5 de 

març. 14-20 €.

L’AMOR DELS PARES és sens 
dubte el més incondicional. 
Un amor capaç de perdonar 
i justificar gairebé qualsevol 
error dels fills. Però de vegades 
aquests errors poden tenir 
conseqüències dramàtiques 
fins a trastocar la vida al fill i 
en conseqüència la dels seus 
progenitors. 

Què cal fer davant d’una 
situació així? Fins a quin punt 
és raonable protegir el fill? Cal 

defensar-ne la impunitat o 
cal que prevalgui la justícia? 
Totes aquestes qüestions 
emergeixen en aquest 
punyent drama del jove autor 
britànic James Fritz que obre 

4 minuts, 12 segons

DE QUÈ VA…
Una mare intenta 
esbrinar si el seu 
fill ha fet una cosa 
horrible.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per la interpretació 
de Sílvia Sabaté.

Versus Teatre. Fins al 2 

d’abril. 20 €.

incògnites sobre els valors que 
reben els adolescents actuals, 
que mostra l’enorme risc de 
les xarxes socials i fins i tot 
qüestiona la igualtat davant de la 
justícia.

En Jack, de disset anys, és el 
protagonista absent d’una funció 
amb estructura de thriller en què 
la seva mare intenta esbrinar 
per què el germà de la seva 
nòvia li ha donat una pallissa. I 
el que descobrirà no serà gens 
agradable. 

Força ben dirigida per Pep 
Duran, la feina de Sílvia Sabaté, 
la mare, cohesiona una bona 
funció molt adient per al públic 
jove. Santi Fondevila
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COSAS QUE SE 
OLVIDAN...
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Xavier Bobés podria fer 
aquesta delícia per a cinc 
espectadors fins al 2025 i 
encara trobaria gent que el 

volgués acompanyar. 
Teatre Nacional. 

De dj. a dg. 23 €.

WASTED
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Ha costat, però la peça de 
Kate Tempest dirigida per 

Iván Morales ha arribat a la 
ciutat per explicar-nos què 

vol dir perdre.
Sala Beckett. De dv. a dg. 

12 €. 

MUÑECA DE 
PORCELANA
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José Sacristán dóna vida 
a un gran canalla creïble 
en aquest David Mamet 

contemporani, tan polèmic 
com interessant.

Teatre Poliorama. De dt. a dg. 

10,50-25 €.

SCARAMOUCHE
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Els Dagoll Dagom han 
fet un musical de capa 
i espasa, amb quatre 
cantants de primera.
Teatre Victòria. De dj. a dg. 

16-49 €.

ENS

AGRADA
Grans obres que no 

et pots perdre

ESTRENA DE LA SETMANA


