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Teatre i dansa

UN ESCRIPTOR DE novel·les barates de 

detectius rep una trucada equivocada. 

Així comença Ciutat de vidre, primer relat 

de la Trilogia de Nova York de Paul Auster, 

posteriorment transformada en novel·la 

gràfica per David Mazzucchelli i Paul Karasik. 

Sobre aquest llenç en blanc i negre Ricard 

Soler i Mallol (direcció i dramatúrgia) i Mònica 

Bofill (dramatúrgia) han creat una segona 

dimensió teatral assumida per tres actors que 

es reparteixen tots els personatges reclutats 

per aquest interessant exercici escènic. La 

pregunta pertinent és què aporta aquesta 

nova dimensió al potent traç literari d’Auster 

i al gràfic de Mazzucchelli. El preciós disseny 

físic i audiovisual de Josep Carreras reprodueix 

el món estètic del dibuixant: l’escenari 

transformat en un preciós pop-up del còmic 

original. Sobre aquest espai es mouen els 

intèrprets com obedients figures en un intricat 

joc de graus d’assimilació. Hi falta certa emoció 

física, com si gran part de l’aposta dramàtica 

s’hagués fiat a l’atmosfera creada per tercers: 

al misteri d’identitats borgianes que ve de 

marca i a la traducció gràfica.  J.C.O.

Ciutat de vidre
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DE QUÈ VA…
Una història de 
detectius escrita per 
Paul Auster.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per portar la qualitat 
d’una novel·la 
gràfica a l’escenari.

 Sala Beckett. 

M: Poblenou. Fins al 28 

de maig. 20 €.

UNA RECREACIÓ DE la Nina de La gavina de 

Txékhov tanca la trilogia de la imperfecció que 

Raimon Molins i la Sala Atrium han presentat 

aquesta temporada. Tant a Júlia com a Nora, 

les recreacions conservaven el text original 

en dos interessants espectacles on regnava 

la tecnologia audiovisual. A Nina hi ha una 

abundància de videoprojeccions de gran 

qualitat (bé per Joan Rodón) que emmascaren 

les deficiències d’una adaptació tan lliure que 

esborra els ressons de l’original, que queda 

reduït a l’última escena amb un curiós però 

inexplicable pròleg a Moscou. Resulta difícil 

penetrar en aquest espectacle de sensacions i 

atmosferes disperses. Santi Fondevila

Nina

�����

DE QUÈ VA…
Sobre com es 
destrueix la 
innocència d’una 
noia.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Perquè visualment 
tenim un gran 
muntatge.

 Sala Atrium. M: Tetuan. 

Fins al 4 de juny. 19 €.

ES DIUEN OLGA, Maixa, Irina i Andrei, i són 

germans. Però no porten per cognom Prozorov. 

El capritx literari dels seus estetes i cultes 

progenitors –els mateixos que regalen a una 

petita Irina de 10 anys les obres completes de 

Nietzsche en edició de luxe– va voler que les 

seves vides carreguessin amb el mateix destí 

que els seus homònims russos. Aquesta és 

la ficció imaginada per Rebekka Kricheldorf 

per a una lectura lliure del clàssic de Txékhov. 

Una versió descarnada i molt divertida sobre 

un grapat de criatures inútils que citen a la 

perfecció Weber i Heidegger però que són 

incapaces de guanyar-se el pa de cada dia.

El factor alcohol és un element central per 

gaudir encara més d’una comèdia sense 

barreres i sense pietat. Si el director volgués, 

podria portar Els tres aniversaris cap a un grup 

de dones escabellades al llindar d’un atac 

de nervis, però Jordi Prat i Coll prefereix 

aturar-se una mica abans i frenar per no 

tapar la crueltat del text i deixar que el seu 

magnífic repartiment –encapçalat per Rosa 

Boladeras– es llueixi també amb la malenconia 

dels personatges. Juan Carlos Olivares

Els tres aniversaris
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DE QUÈ VA…
Les tres germanes 
de Txékhov en versió 
destroyer.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per gaudir de bones 
interpretacions 
entre vapors etílics.

 La Villarroel. M: Urgell. 

Fins a l’11 de juny. 26 €.


