
M I R A R

A
aquest portent tot terreny no se l’ha de 
perdre la pista. El vam veure fer-se gran 
amb l’antològic i commovedor monòleg 
Ragazzo; el cineasta Agustí Villaronga 
l’ha posat a patir a Incerta glòria, i els 
caps de setmana, a l’hora de les bruixes, 
es transforma en un electritzant clown 
a Be God Is. És Oriol Pla i ens hem de 
treure el barret. 
 La Villarroel, distingida com a millor 
sala en els últims Premis de la Crítica, 
ha tingut l’encert de rescatar per al seu 
cicle Off aquest premiat Be God Is que 
Pla protagonitza amb els seus dos fan-
tàstics col·legues de la companyia Es-
pai Dual: Blai Juanet Sanagustín i Marc 
Sastre. Es mereixerien un horari millor 
que aquesta mitjanit canalla, però aquí 
tenim el trio embruixant el personal les 
matinades del divendres i el dissabte 
–hi han afegit els dimarts a les 20.30 i 
els diumenges a les 22.00–, amb una 
brillant combinació de música, can-
çons, teatre gestual i notes circenses. 

LA VILLARROEL
ES POSA BIGOTI
Enginy, originalitat, humor i talent. Són ‘Breaking 
Heart Story’ i ‘Be God Is’, dos muntatges rescatats
per la sala de l’Eixample. Atreveix-te a fer el doblet  
i deixa’t portar pels seus mostatxos 

/	 teatre  /

Un cabaret clown en què, armats amb 
tres instruments (guitarra, saxo i caixó), 
dues cadires i molt de talent van des-
granant el seu repertori de gags.
 Del paisatge sonor –melodies i efec-
tes– se n’encarrega el músic Sastre, 
amb una guitarra elèctrica que caval-
ca del western al pop romàntic, gène-
re que aprofita Juanet, el més circense 
del trio, per fer malabarismes i coque-
teria amb una rosa sobre el nas. Tam-
bé fa equilibris sobre una barra, toca el 
saxo i canta des de gregorià al que faci 
falta, com la resta. Aquests nois són ta-
lents multifacètics. 
 Pla gasta la mirada de Charlot, però 
la seva vena còmica s’expandeix trepi-
dant per tot el seu cos per dibuixar amb 
la seva virtuosa pantomima les tribula-
cions d’un escriptor ebri, un cowboy o 
un esbojarrat automobilista. Entre la hi-
laritat i la poesia, els artistes juguen a 
ser Déu, a triomfar i acaparar les mira-
des. És el que suggereix el títol de l’obra 
i la seva pronunciació catalana, aquests 
bi-go-tis que llueixen a escena. 
 I també va de bigotis una altra en-
ginyosa proposta, estrenada a l’Atrium 
i recuperada per La Villarroel: Broken 
 Heart Story, tercera incursió de La Pe-
leona en el surrealisme de la finlandesa 
Saara Turunen que la mateixa autora ha 

EL DOBLET
El repartiment  

de ‘Broken Heart 
Story’ i, a sota,

Oriol Pla, 
l’equilibrista Blai 

Juanet i Marc Sastre 
a ‘Be God Is’.
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EL FABULÓS ORIOL PLA I ELS  
SEUS COL·LEGUES D’ESPAI 
DUAL HAN TORNAT AMB UN  
APLAUDIT DIVERTIMENTO

dirigit amb brillantor. Una dona escin-
dida entre el jo d’escriptora seriosa (rol 
masculí) i el jo romàntic de l’estil pretty 
woman. Veiem una Carla Torres bigotu-
da cremant-se les celles, mentre la se-
va ànima (Patrícia Mendoza) se li esca-
pa, amb talons i minifaldilla, a la recerca 
del príncep blau. Cervell i cor en disputa. 
I un missatge: és millor afrontar l’art des 
del costat dels homes. Amb mostatxo.
 

LÚCIDA EXTRAVAGÀNCIA

I entre les anades i vingudes d’aquest jo 
esquizoide apareixen els pares: el pro-
genitor que li aconsella no caure en la 
temptació del Richard Gere de torn, i la 
mare, mestressa de casa histèrica de la 
neteja, que posa en dansa una diverti-
díssima Vero Cendoya a l’estil dels per-
sonatges de Peeping Tom. Hi ha molt 
d’humor, sarcasme i agudesa en aquest 

extravagant autore-
trat de Turunen, molt 
ben interpretat per 
tots, que ens condueix 
als universos de la ci-
tada companyia bel-
ga i de David Lynch. 
«És rara, però m’ha 
agradat molt», es co-
mentava a la sorti-
da. Oblideu-vos de la 
narrativa convencio-
nal i deixeu-vos atra-
par per aquesta lúcida 
crítica dels pernicio-
sos estereotips i con-
tes rosa. —

EL+
‘Be God Is’ captiva  
amb el fantàstic 
repertori de gags de 
tres grans artistes. 

EL-
Aquest xou es mereix 
una millor presència a 
la cartellera en horaris 
més accessibles.

Broken Heart Story
La Villarroel

Autora i directora
Saara Turunen 
Repartiment

Pepo Blasco, Vero 
Cendoya, Patrícia 
Mendoza, David 

Menéndez, Carmela 
Poch, Carla Torres
Des de 20 euros

Be God Is
La Villarroel

Direcció
Espai Dual 

Repartiment
Blai Juanet Sanagustín, 
Oriol Pla i Marc Sastre 

Des de 17 euros
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