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DANSA DE MORT
Fa uns pocs mesos, la senyoreta ‘Júlia’, el més cèlebre dels
sempre turmentats personatges creats per August Strindberg,
es deixava veure per la Sala Atrium en un versió lliure signada
per Raimon Molins. Doncs ara és Jordi Casanovas qui s’apropa
a un altre text fonamental del teatre del suec. I qui ens proposa
viatjar cap a l’illot perdut on comparteix la seva avorrida
existència plena de fàstic mutu el matrimoni que protagonitza
aquesta estupenda peça. Ell, un militar que aspirava a grans alts
comandaments i ha acabat confinat en un paisatge situat a la fi
del món. Ella, una actriu que aspirava a trepitjar escenaris força
més gloriosos que aquest en què s’ha de moure. I Strindberg
–que en sabia molt de matrimonis fracassats i actrius capaces
d’amargar-te la vida, i també de com amargar la vida als altres–
els proporciona a aquests dos un convidat que no sap la mena de
dansa macabra que li tocarà ballar al llarg de la vetllada. No cal
ni dir que Casanovas –que situa el seu muntatge en aquells anys
vuitanta a l’espera de l’anhelada llei del divorci– compta amb
tres dansaires de molt alt nivell. D’AUGUST STRINDBERG. VERSIÓ
I DIR.: JORDI CASANOVAS. INT.: LLUÍS SOLER, MERCÈ ARÀNEGA,
CARLES MARTÍNEZ. LLOC: SALA MUNTANER. MUNTANER, 4.
METRO: UNIVERSITAT (L1, L2). TEL.: 934 515 752. DATA: FINS AL
25/6. PREU: 20-22€. 25% DE DESCOMPTE. HORARI: DE DC. A
DS., 20.30H; DG., 18.30H. • Salamuntaner.com

ONE ARM
Tal com diu el mateix teatre per anunciar aquest espectacle,
Hollywood s’instal·la a l’Akadèmia. Tot i que, en realitat, el que
ens ofereix la sala és precisament allò que Hollywood no va tenir
la gosadia d’oferir-nos: la versió escènica d’un guió basat en una
història curta de Tennessee Williams que la indústria cinemato-
gràfica va deixar finalment guardat en un calaix perquè la seva
manera d’abordar l’homosexualitat resultava massa explícita.
I això que les obres de Williams (‘Un tramvia anomenat desig’,
‘La gata damunt la teulada’, ‘Dolç ocell de joventut’, etc.) havien
proporcionat a Hollywood un grapat d’èxits espectaculars.
Prepareu-vos, doncs, per conèixer l’Ollie, que després de deixar
la marina i la boxa ara ven a qui el desitgi el seu cos marcat per
tants i tants combats amb rerefons tràgic. DE MOISES KAUFMAN.
A PARTIR DE TENNESSEE WILLIAMS. DIR.: AGUSTÍ ESTADELLA. INT.:
ISIDOR BARCELONA, XAVIER CAPDET, ORIOL GARRIDO, MIQUEL
MALIRACH, ÀUREA MÀRQUEZ, ELEAZAR MASDEU, JOËL MINGUET,
ESTEVE MULERO, CARLES ROIG. LLOC: TEATRE AKADÈMIA. BUENOS
AIRES, 47. METRO: HOSPITAL CLÍNIC (L5). TEL.: 934 951 447.
DATA: FINS AL 4/6. PREU: 18-22€. 25% DE DESCOMPTE.
HORARI: DE DC. A DV., 20.30H; DS., 18 I 20.30H; DG., 18H.
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Recordeu el magnífic mun-
tatge de l’obra El princi-
pi d’Arquimedes dirigit pel
seu mateix autor a l’antiga
Sala Beckett? Recordeu de
quina manera Miró visualit-
zava l’ambigua consistència
dels records entorn d’un fet
mitjançant fosos de llum que
feien adoptar a l’espectador
perspectives físiques dife-
rents sobre allò que estava
veient? Diu Miró que, quan
escriu un text, sempre es for-
mula preguntes que intenta
traslladar al públic. I el cas
és que, sovint, aquestes pre-
guntes giren al voltant dels
mecanismes que segueix la
nostra memòria a l’hora de
fixar un record, de donar-hi
caràcter de definitiu.
Es pregunta Miró si la cons-

trucció de la memòria, per
molt paradoxal que pugui
semblar, no implica alhora
un acte de destrucció de la
memòria que deixa fora tot
allò que no encaixa amb el re-
cord a què ens convé atorgar
un caràcter oficial. I el cas és

que aquests mecanismes, que
semblen posar-se en marxa
quan es tracta de les nostres
històries individuals, són
pastats als que s’engeguen
també quan es tracta de fixar
la nostra història col·lectiva i
de blindar la memòria sobre
aquests fets col·lectius per
presentar-la com una veritat
sense fissures.

Això ja no és casa vostra
Per cert, la fugacitat volà-
til dels records i de la vida
mateixa era un dels temes al
voltant del qual giraven els
noranta àpats d’història fa-
miliar resumits en seixanta
minuts de l’excel·lent espec-
tacle El llarg dinar de Na-
dal signat per La Ruta 40, la
sempre notable companyia
que aquesta vegada s’ha ali-
at amb Miró. Tot i que la llar
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Anna Alarcon en companyia dels seus fills escènics i de l’intrús que ha adoptat. FOTO: JUSTIN P. BROWN

La dansa de Soler, Arànega i Martínez.

familiar a la qual han tornat
els dos germans d’aquesta
obra (casualment, desconei-
xent cadascun les intenci-
ons de l’altre) no està pre-
cisament per celebracions
nadalenques. I quinamala
sorpresa s’han endut els
germanets quan han com-
provat que la mare ha ins-
tal·lat a casa un altre noi de
la seva mateixa edat que ha
passat de ser el fill d’una pa-
rella amb qui els pares no te-
nien gaire bon rotllo a fer-se
l’amo dels records familiars.
Ara resulta que la mare fins i
tot ha dipositat en ell la con-
fiança de redactar el llibre
commemoratiu de la funda-
ció que van crear fa un quart
de segle els pares de l’un i
dels altres. L’intrús els està
convertint a ells en intrusos
en la seva pròpia vida.

Els records, fets
història oficial
MIRÓ I LA RUTA 40 ES PREGUNTEN QUINS MECANISMES SEGUEIX LA

MEMÒRIA PER DONAR UN CARÀCTER INQÜESTIONABLE A UN RELAT

CÚBIT

TEXT I DIR.: JOSEP MARIA MIRÓ. CIA. LA RUTA 40. INT.: ANNA AZCONA,
ALBERTO DÍAZ, DAVID MENÉNDEZ, SERGI TORRECILLA. LLOC: TEATRE LLIURE.
ESPAI LLIURE. PLAÇA MARGARIDA XIRGU, 1. METRO: POBLE SEC (L3). TEL.:
932 892 770. DATA: FINS AL 28/5. PREU: 12-23€. HORARI: DE DC. A DV.,

20.30H; DS., 17.30 I 21H; DG., 18H. • Teatrelliure.com


