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Teatre i dansa

L’OBRA DE NOËL Coward ha tingut moltes 
adaptacions entre nosaltres, l’última i en el 
mateix Borràs dirigida per Paco Mir el 2001. 
Una versió que respectava l’època, la Belle 
Époque, i el lloc, França, on es desenvolupa 
aquesta comèdia elegant. La versió de La 
Brutal, que firma Juan Cavestany, es distancia 
de l’original tant en els referents com en el 
tractament de les relacions d’aquest matrimoni 
que fa bona la dita de “ni amb tu ni sense tu”. 

La revisió condiciona no sols les actituds 
dels personatges sinó el que diuen i com ho 
diuen i relega a l’oblit qualsevol subtilesa de 
llenguatge i de joc gestual. La funció patina 
a l’inici amb l’escena del retrobament per un 
excés d’atropellament que desvirtua el reviure 
d’aquell amor perdut entre cops i discussions. 
No es veu la flama ni l’intangible que els atrau. 
I si bé és veritat que la funció té moments 
graciosos, sobretot per culpa de la calculada 
exageració de Marta Marco que clava els gags, 
també ho és que David Selvas li va al darrere 
amb menys eficàcia. La direcció ha de rebaixar 
l’excés d’adrenalina quan la comèdia gira 
cap al drama de la convivència impossible, 
un excés que ens fa pensar que s’emmirallen 
en els protagonistes de Qui té por de Virginia 
Woolf?, amb més efectisme que encert. S.F.

DE QUÈ VA...
Dos quarantins es 
retroben després 
de dos anys de 
distanciament.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Perquè Marta Marco 
clava els gags.

 Teatre Borràs.  

M: Urquinaona. Fins al 

21 de maig. 14-20 €.

Broken heart 
story
L’obra de Saara 
Turunen és una 
història plena 
d’ironia que parla 
d’art i d’amor, i de 
les pressions que 
experimenta una 
artista femenina. 
Hauria de crear art 
seriós sobre els grans 
temes (masculins) o 
entregar-se al rol de 
dona que estima? 

 La Villarroel. M: Urgell. De 

dt. a dj., 20.30 h. Dv., 21 h. Ds., 

18.30 i 21 h. Dg., 18.30 h. Fins 

a l’1 de maig. 20-24 €. 

Dels camins 
llargs
Aquesta obra de 
la companyia 

mallorquina 
Produccions de 
Ferro parla de la 
Guerra Civil. El que 
s’hi relata s’ha extret 
dels testimonis en 
la monumental 
investigació de 
l’historiador Jaume 

El retorn de Milo Rau
El director suís Milo Rau torna 
a Barcelona, després d’aquell 
apoteòsic The civil wars (Grec 

2015), i porta a escena el cas de 
l’assassí de nens Marc Dutroux 

que va commocionar Bèlgica 
el 1996. L’espectacle es diu 

Five easy pieces i l’interpreten 
nens, que barregen qüestions 

estètiques i morals. Serà al Teatre 
Lliure de Gràcia del dijous 13 al 

dissabte 15. 

LES ESTRENES

DE TEATRE
D’AQUESTA SETMANA

PREN-NE NOTA!

Morey. No hi ha espai 
per a la ficció. 

 Sala Beckett. M: Poblenou. 

Dt. 18 i dc. 19. 21 h. 12 €.

Dios. La comedia
La crisi nerviosa 
d’una senyora 
després d’una fuita 

d’aigua es convertirà 
en un viatge a 
les profunditats 
de la teologia, 
passant pels últims 
descobriments de la 
neuroteologia.

 Sala Fènix. M: Paral·lel. De 

dj. a dg., 21 h. Del dj. 13 al dg. 

30 d’abril. 10-16 €.

Õ
Creació col·lectiva 
dirigida per Edgar 
Alemany i que 
recupera el primer 
text literari de la 
Història, L’epopeia 
de Gilgamesh. 
Espectacle en 
francès. 

 La Seca. M: Jaume I. De dc. 

a ds., 20 h. Dg., 18 h. Fins al 6 

de maig. 10-17 €. .
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