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Teatre i dansa

Fairfly
T. Tantarantana. Fins al 26 de març. 15-21 €.
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Pot ser que Fairfly sigui una comèdia 
amb les cartes marcades en les 
seves directrius ideològiques, però 
el discurs de fons fa diana en la 
seva denúncia contra un sistema 
que –com els casinos– mai no perd. 
Joan Yago –autor de capçalera de 
La Calòrica– ha escrit un text sense 
fissures, amb personatges que 
conviden el públic a asseure’s al 
costat per unir-se en la seva frenètica 
aventura per la selva de l’economia 
liberal. Un viatge que comença amb 
un ERO i acaba... Només destapar 
que Yago maneja a voluntat el 
temps, pilota al seu gust el viratge de 
comèdia a drama.  J.C.O.

Jane Eyre: una autobiografia
T. Lliure: Gràcia. Fins al 26 de març. 15-26 €.
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En un moment de la funció, 
Rochester (Abel Folk) li diu a Jane 
Eyre (Ariadna Gil): “Vigili el que 
expressa amb els ulls”. I ens 
adonem que, fins ara, no ens 
hem fixat en l’expressió d’ella. 
Hem sentit la música de Clara 
Peya, magnífica, hem gaudit de 
la preciosa escenografia pintada 
d’Anna Alcubierre, i hem seguit 
l’efectiva i directa (marca de la 
casa) posada en escena de Carme 
Portaceli. Però no he vist Jane 
Eyre.  A. Gomila

PRIMER ACORD DE (I’ve had) The 
time of my life i el Teatre Tívoli 
–ple fins a la bandera– esclata 
en aplaudiments enfervorits. 
El moment que tots esperaven. 
L’adaptació teatral de Dirty 
dancing els ha conduït sense 
distraccions, com les molles de 
pa d’en Polzet, fins a l’escena 
final que justifica tot el muntatge. 
Salt de l’àngel i el teatre 
s’ensorra enfervorit. Un públic-
fan que podria seguir paraula per 
paraula el guió de la pel·lícula. 

La producció els ho posa 
fàcil. Amb el pilot automàtic, 
passen les escenes. Com les 
versions escèniques de les 
populars radionovel·les de 
Sautier Casaseca.

Dirty dancing

DE QUÈ VA…
Una noia descobreix 
el sexe l’estiu del 63. 

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per veure en directe 
el salt de l’àngel de 
Baby i Johnny.

 Teatre Tívoli. Fins al 

12 de març (torna al 

desembre). 24-38 €.

És simptomàtic que la reacció 
més gran del públic –a l’espera 
de l’apoteosi de l’últim ball– 
es produeixi amb el cul del 
protagonista. Visió fugaç després 
d’una casta nit de desfloració. 
Tampoc no hi ajuda la falta de 
química entre la parella principal. 
És el que passa quan escassegen 
les eines actorals per imitar bé les 
emocions.

La producció, en canvi, té un 
bon nivell en el cos de ball, uns 
excel·lents cantants solistes i 
la sempre magnífica presència 
de Julia Möller, que amb el 
paper secundari de Marjorie 
Houseman eleva ella sola el nivell 
interpretatiu de la funció. 

Juan Carlos Olivares
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IBSEN VA ESCRIURE L’ànec 
salvatge després d’Un enemic 
del poble, i entre ambdues obres 
hi ha certa concomitància tant 
en la mesura en què plantegen 
el dilema d’optar per la veritat 
o per l’engany com en les 
conseqüències tràgiques de la 
primera opció que pateixen els 
protagonistes. Ibsen confronta la 
mentida vital (mentida pietosa) 
del pragmàtic doctor Relling al 
fanatisme justicier de Gregor 
Ekdal en una societat tan 
malaltissa com la nostra, però 
força menys freda. És assumible la 
felicitat basada en la ignorància? 
Ho és si el coneixement de la 
veritat suposa l’enfonsament de 
la pròpia vida?

En la confrontació entre 
Relling i Gregor de l’últim acte 
rau l’essència de l’obra i és sens 
dubte un –que no pas l’únic– dels 
moments àlgids d’aquesta funció 
molt ben interpretada, que a 
més ens descobreix les enormes 
possibilitats de la jove Elena 
Tarrats, que interpreta la filla de 14 
anys amb una autoritat i sinceritat 
que resulten impressionants. 
Esclar que per arribar fins a 
l’excel·lent desllorigador, Julio 
Manrique necessita 90 minuts 
que es fan massa llargs, malgrat 

L’ànec salvatge 
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el bon ritme general amb què la 
funció avança.

La notabilíssima posada en 
escena, amb un intens duel 
emocional entre el turmentat 
Gregor de Pablo Derqui i l’ingenu 
Hialmar d’Ivan Benet, pateix 
d’alguna qüestionable decisió 
com la de mantenir el pianista 
al bell mig de l’escenari gairebé 
tota la funció. Distreu i no té 
justificació. Santi Fondevila

DE QUÈ VA…
Dos amics es 
retroben després 
de vint anys de no 
veure’s.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
El nivell interpretatiu 
dels actors és 
altíssim.

 Teatre Lliure: Montjuïc. 

Fins al 2 d’abril. 15-26 €. 

OBRA DE LA SETMANA


