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Teatre i dansa

QUAN ES FA referència al terme 
‘generacional’ la primera imatge 
és la d’un producte dirigit a un 
segment de la societat entre els 
20 i els 40 anys, el públic idoni 
per crear vincles de consum 
lligats a una etiqueta. No sempre 
és així. Els que van inaugurar 
aquesta mercantilització de la 
data de naixement van ser els 
baby boomers, els nascuts entre 
el 1946 i el 1964, reemplaçats 
per la Generació X i els millennials. 
Amics íntims d’Ever Blanchet 
és una comèdia amb suaus 
rivets dramàtics, protagonitzada 
per quatre baby boomers (dos 
matrimonis amb forts llaços 
d’amistat) concentrats a bregar 
amb les creixents xacres, físiques i 
emocionals, de la maduresa. 

Òscar Molina dirigeix   amb cert 
estil afrancesat una obra que té 
el sexe i les seves derivades com 
a motor dramàtic. La comèdia 
s’esplaia sobre les fantasies, 
destrempades, desitjos i 
frustracions d’homes i dones 
instal·lats en la cinquantena. 
Observem entretinguts les 
diferències respecte a com 
cadascun afronta els canvis en la 
libido, batalla personal guanyada 
en aquest text per la serenitat i 
llibertat de mires de les dones.

Amics íntims 
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Els quatre intèrprets (Rosa 
Cadafalch, Maria Clausó, Pep 
Ferrer i Ferran Lahoz) s’esforcen 
per aportar naturalitat a una 
posada en escena amb bon 
ritme, amb els matisos justos 
assenyalats pel director i l’autor. 
Potser Lahoz sobresurt per 
la sincera composició d’una 
personalitat apàtica, atropellat per 
una prejubilació no desitjada. 

Juan Carlos Olivares

DE QUÈ VA…
Dues parelles 
s’enfronten amb 
humor als estralls 
de la maduresa. 

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per somriure amb 
les penes dels baby 
boomers.

 Teatre Gaudí.

M: Sagrada Família. Fins al 

30 d’abril. 20 €.

UNA PUNTUACIÓ DE tennis 
i el nom del gran explorador 
escocès intitulen un espectacle 
que, no obstant això, té ben poc 
a veure amb l’esport i amb les 
expedicions africanes, més enllà 
d’erigir-se en recurs dramatúrgic 
per a una fantasia còmica. Amb 
aquesta obra, Sergi López torna 
a demostrar el seu esplèndid 
domini del gest i del joc escènic, 
aquest cop acompanyat per Jorge 
Picó, que ja va dirigir el magnífic i 
hilarant Non solum i ara codirigeix 
aquesta nova aventura.

El resum d’aquests divertits 
90 minuts és a la fi una 
paradoxa. Tracta d’aquella 
joventut que no vol seguir les 
normes i marxa a la recerca d’un 
animal extraordinari, encarnat 
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DE QUÈ VA…
La paradoxa de la 
joventut rebel.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Pel gran domini 
de l’espai que 
demostra.

 Teatre Poliorama. 

M: Catalunya. Fins 

al dg. 23. 10-30 €.

en el senyor Cérvol. A la fi, però, 
aquesta joventut rebel acabarà 
imitant les actituds dels seus 
ancestres que tant rebutjava, 
des de la mateixa butaca 
d’orelles del seu pare.

Un fràgil nus dramàtic per a un 
monòleg de dos. El senyor Cérvol 
es mou, i ho fa molt bé, però 
no parla. La seva interpretació 
està farcida de gags gestuals i 
facials que, com algunes de les 
accions, es repeteixen i trenquen 
el bon ritme d’una funció d’altra 
banda molt ben il·luminada, en 
un espai escènic singular. Llevat 
d’aquests inconvenients, Sergi 
López i Jorge Picó componen un 
espectacle de tons surrealistes 
que assoleix l’objectiu.  Santi 

Fondevila
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OBRA DE LA SETMANA

BE GOD IS
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Si voleu saber per què 

Oriol Pla i el seu Espai Dual 

són el que són, per què 

poden fer el que vulguin 

en escena, no us perdeu el 

seu cabaret canalla.

La Villarroel. Fins al 21 de 

maig.

L’ELECTE
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Ramon Madaula s’ha 

llicenciat en dramatúrgia 

amb aquesta obra hilarant 

sobre un president electe 

que podria ser un actor 

abans de sortir a escena.

Sala Muntaner. Fins al 7 de 

maig.

A TOTS ELS QUE 
HEU VINGUT
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I Marc Rosich dissecciona 

la Catalunya pujolista 

sense manies, amb una 

Mercè Arànega de traca.

Teatre Nacional. Fins al 7 

de maig.

BROKEN HEART 
STORY
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La gran obra feminista de 

Saara Turunen té vida nova 

a La Villarroel.

La Villarroel. Fins a l’1 

de maig.

ENS

AGRADA
Grans obres que no 

et pots perdre


