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COSES QUE FUNCIONEN en aquesta 

interessant adaptació de Pablo Ley i David 

Maqueda dels contes de Lewis Carroll 

protagonitzats per la seva Alícia: el rescat dels 

mons impossibles imaginats per un matemàtic 

i savi de la lògica de la carrincloneria de les 

pel·lícules de Disney, reivindicació de la puresa 

del nonsense amb una lectura més fosca i 

adulta de les distorsions d’espai i temps, 

gairebé tan gòtica com Els dotze micos de 

Terry Gilliam –inevitable no pensar en aquesta 

distopia en la frenopàtica escena del barreter 

boig–; la reivindicació documentada de la 

multiplicitat de percepcions de la realitat; 

l’enginy desplegat per evocar els escenaris 

onírics amb pocs recursos, i la fragmentació de 

la protagonista en un cor de veus i intèrprets.

Coses que no acaben de funcionar: l’energia 

no del tot canalitzada de la jove companyia, amb 

una intensitat desequilibrada, amb aquesta 

entrega més instintiva que producte de 

l’experiència adquirida que sol presentar-se 

en els treballs de fi de carrera de l’Institut 

del Teatre. Una innocència a flor de pell que 

no juga del tot a favor de muntatge. J.C.O.

SOM A PRAGA, a finals dels anys 70. Un 

seva sumptuosa llar un dissident, Ferdinand 

músic detingut pel règim comunista. Li parla 

de les magnòlies, el convida a conyac... Li vol 

demostrar que és un d’ells, encara que visqui 

còmodament dins del sistema. Ell també és 

un artista, però calla sempre. Mentre que 

Ferdinand ha passat per la presó per dir el que 

pensa. El vell vol parlar-li d’un manifest, el 

primer de la seva vida. Però, parla de debò?

Aquesta obra brillant de Václav Havel, 

que data del 1978, forma part de la Trilogia 

, que va posar damunt la taula la 

responsabilitat civil de cada persona pel 

que passa a casa seva. Tota l’acció succeeix 

en un despatx, amb dos homes asseguts 

que conversen. La forma que ha triat Jordi 

Casasampera per dirigir-la és més aviat 

conservadora, i no deixa que els actors, Carles 

Goñi i Jordi Gràcia Vallès, vagin més enllà 

de la lectura dramatitzada. Tot i això, potser 

no cal res més: dos intèrprets al servei de la 

dialèctica de Havel. S'ha de veure. A.G.
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DE QUÈ VA…
Els bojos viatges 
de l’Alícia de Lewis 
Carroll per a adults.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per entendre que 
Disney i la seva 
carrincloneria han 
fet molt de mal.

 Sala Atrium. M: Tetuan. 

Fins al divendres 31. 

De 12 a 19 €.

DE QUÈ VA…
Dos intel·lectuals 
antagònics parlen 
de compromís.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Una gran 
oportunitat de 
recuperar el llegat 
de Havel.

 La Seca. Fins al 2 

d’abril. 10-17 €.

Teatre i dansa


