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Teatre i dansa

GAIREBÉ DES DE la seva 

estrena el 1989, Cartas de amor 

d’A.R. Gurney ha estat objecte 

de desig d’actrius i actors de 

prestigi consolidat, estrelles 

amb anys d’experiència que 

es regalen aquesta epistolar 

comèdia dramàtica. L’autor 

recupera una forma de relat íntim 

en voga al segle XVIII per vestir 

de classicisme una proposta 

minimalista: els dos únics 

intèrprets llegeixen, asseguts, 

cartes, evitant interactuar entre 

ells. Ni una mirada de més 

està permesa. Tenen només la 

paraula escrita i la seva veu per 

evocar més de 50 anys de vides 

entrecreuades, de la infància fins a 

l’última estació de la maduresa.

David Serrano no arriba en 

la seva posada en escena a la 

radicalitat de Josep Costa –en el 

seu muntatge del 1992, l’espai 

estava marcat per un faristol i 

un llum de lectura– i fa costat 

als escrivents amb una elegant 

metàfora lumínica sobre el pas del 

temps. Un paisatge de bombetes 

daurades evanescents, teló de 

fons per a dues interpretacions 

que s’ajusten a la perfecció al 

teatre de classe alta de Gurney. 

Miguel Rellán i Julia Gutiérrez 

Caba aporten les seves taules a 

Cartas de amor
�����

aquest viatge pels secrets d’un 

home d’èxit atrapat pel sistema, i 

una dona derrotada per creure que 

diners i posició serien el salconduit 

per saltar-se les regles. Els dos 

transmeten molt bé aquesta 

biografia per capítols, encara que 

Gutiérrez Caba connecta a un nivell 

més profund amb aquest retrat de 

dama decadent que Divine Comedy 

va clavar a A lady of a certain age. 

Juan Carlos Olivares

DE QUÈ VA…
Una biografia 
epistolar i 
sentimental de l’alta 
societat americana. 

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per descobrir que el 
minimalisme també 
és un evergreen.

 Poliorama. 

M: Catalunya. Fins al dg. 

26. De 15 a 30 €.

HEDDA GABLER ÉS un dels 

personatges més atractius i 

complexos del teatre occidental 

contemporani, i en la versió lliure 

que n’ha fet Aleix Aguilà se’ns 

manifesta com una existencialista 

avant la lettre que s’enfronta 

amb la seva covardia per posar 

fi a l’existència, únic camí cap 

a la llibertat. No estima el seu 

convencional marit, Jörgen 

Tesman, amb qui s’ha casat per 

conveniència, i gaudeix torturant 

el seu fràgil i antic amant, Lovborg,  

fins a incitar-lo al suïcidi. 

Amb aquesta tríada de 

personatges és difícil imaginar 

una revisió en clau de vodevil, 

com indica el director Pau Miró al 

programa de mà. I no és que no 

ho intenti. D’aquí l’exageració 

Filla del seu pare

DE QUÈ VA…
Una revisió de 
Hedda Gabler.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per descobrir Júlia 
Barceló.

 Lliure: Montjuïc. 

M: Espanya. Fins al 

dg. 26. 

12-21 €.

de la servil estupidesa del marit 

amb un eficaç Pau Vinyals que 

sembla conservar alguna cosa del 

Querubí de Les noces de Fígaro 

i unes rèpliques que busquen, 

i troben, el riure. Aquest, però, 

s’acaba amb la presència de 

Lovborg (Pol López) i l’inici de la 

confrontació dels personatges en 

un triangle sentimental tan erm 

com pervers.

La dinàmica de la funció 

corregeix la deriva inicial gràcies 

a la qualitat dels intèrprets, 

sobretot de Júlia Barceló, 

magnífica per evidenciar el fred i 

cruel rerefons de la protagonista, i 

gràcies també a una bona posada 

en escena amb eficaços efectes, 

començant pel sorprenent tret 

inicial. Santi Fondevila
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OBRA DE LA SETMANA

L’ÀNEC SALVATGE
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Un Ibsen poc conegut, vist 

per un director d’escena, 

Julio Manrique, que ens 

serveix una obra total amb 

un Pablo Derqui de traca i 

mocador.

Lliure: Montjuïc. M: Espanya. 

De dt. a dg. De 15 a 29 €.

NON SOLUM
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Sergi López recupera 

a Barcelona el seu 

espectacle més celebrat, 

un monòleg que fa una 

dècada que passeja i que 

no ens cansem de veure.

Poliorama. M: Catalunya. De 

dc. a dg. De 10,50 a 25 €.

LA MARE
�����

Tot un recital de 

virtuosisme interpretatiu 

d’Emma Vilarasau, dins 

d’una obra de Florian Zeller 

i direcció d’Andrés Lima.

La Villarroel. M: Urgell. De dt. 

a dg. De 24 a 28 €.

BALLARINA
Reinterpretació a través 

del filtre masculí del ballarí 

i les qüestions que això 

suposa del solo Ballarina 

de Sònia Gómez.

Sala Hiroshima. M: Poble 

Sec. Ds. 25 i dg. 26. 16 €.

ENS

AGRADA
Grans obres que no 

et pots perdre


