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ESPECTACLES

Ramon Madaula explora els límits de 
l'amistat en clau de comèdia a ‘Ignots’
Estrena divendres amb el també sabadellenc Josep Julien i Marc Rodríguez al Maldà

MWTTf E. BERENGUER

Marc Rodríguez i Josep Julien, dos companys de feina que es proposen un repte

CARLES GASCÓN

Ignots, la tercera obra que 
presenta com a dramaturg 
Ramon Madaula, i que en 
aquest cas també dirigeix, ve 
a ser formalment -diu l’actor 
sabadellenc- «la conversa 
robada de la taula del costat, 
on dinen els nostres prota
gonistes». La gràcia és que 
aquests amics, mentre con
versen, s’expliquen coses ínti
mes i *es confessen l'incon
fessable...».

Així es va sabent més de les 
seves vides i dels seus plans. 
I és que el Joan i el Lluís, com
panys de feina, són tots dos 
casats, pares, i amb vides 
sentimentals en vies de caure 
perillosament en la inèrcia. 
Així que, un dia, com a prova 
de la seva amistat forjada en 
dinars a la pausa laboral, es 
proposen un repte.

Aquesta obra, que es desen
volupa sencera a la taula d'un

restaurant, s’estrena aquest 
divendres 28 d’abril al barce
loní El Maldà amb el sabade
llenc Josep Julien i Marc Rodrí
guez de protagonistes.

Una producció de Hause 
& Richman i Intent Producci
ons que mostra altre cop la 
faceta d'autor teatral -i direc
tor- de Madaula després de

Coses Nostres (Sala Atrium) i 
de L’electe, estrenada recent
ment a la sala Muntaner i fina
lista en el Torneig de Drama
túrgia del Festival Temporada

Alta 2015. Amb la primera, 
que representava el seu debut 
en la direcció teatral, Madaula 
qüestionava aspectes de la 
vida artística i les relacions 
amb la premsa, la critica i les 
institucions.

Aviat, «L'electe» a Sabadell
A L'electe, que interpreta ell 
mateix amb Roger Coma i 
direcció de Jordi Casanovas, 
planteja en forma de «comèdia 
dramàtica» la batalla entre un 
president i el seu psiquiatre 
d'urgència: el primer, a punt 
de fer el seu discurs d'investi
dura, ha de superar un terrible 
tic que li surt quan assaja el 
discurs i que deforma la seva 
cara de manera tan ridícula 
com hilarant.

Aquesta està programada 
a Sabadell, per cert, per UiU 
Promotors a l'Espai Cultura de 
la Fundació Sabadell 1859 el 
diumenge 28 de maig (18h).

Quant a Ignots, després 
de l'estrena de divendres

‘I love you so’, sonets 
de Shakespeare amb 
Conejero i Boixaderas

c. c.

Jordi Fité signa l'especta
cle -traducció, dramatúrgia i 
direcció- que tancarà el proper 
dijous 8 de juny la temporada a 
la CavaUrpí. És una coproduc
ció d'il·lús Teatre i la mateixa 
CavaUrpí amb els sonets de 
Shakespeare que llegiran l'ac
tor sabadellenc Jordi Boixade

ras i l'actriu Laura Conejero 
amb l’acompanyament d'Oriol 
Padrós (guitarra i veu) i Marina 
Prades (violí i veu). Les entra
des ja s'han posat en venda a 
través de la web d’UiU Promo
tors (www.uiu.cat).

Serà la tercera vegada que 
el Bard entra a la sala de 
l'Urpi de la mà de Fité en els 
últims tres anys després de

presentar Mentre el món res
piri (amb Aina Clotet i Bernat 
Quintana, acompanyats pels 
músics habituals d'il·lús) i una 
selecció de nous sonets tradu
ïts pel director {Shakespeare's

Sonnets) amb l'actriu Sílvia 
Bel. Jordi Fité ja té traduïts els 
154 sonets que va escriure el 
poeta i dramaturg anglès, part 
dels quals es podran sentir a / 
love you so ■

(20.30h) l’obra es veurà de 
dimecres a dissabte a les 
20.30h i diumenges a les 
18h, però a partir del 17 de 
maig les funcions de dimecres 
a dissabte començaran mitja 
hora abans, a les 20 h ■
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