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Teatre i dansa

OLLIE OLSEN ESPERA torn a 
la cadira elèctrica. El narrador 
tornarà una vegada i una altra a 
aquest lloc, fins a la seva mort. 
Tennessee Williams descriu el 
protagonista com una “estàtua 
trencada d’Apol·lo, amb la fredor 
i impassibilitat d’una figura de 
pedra”. Al xapero condemnat per homicidi li falta un braç. 
Un accident va acabar amb la seva carrera com a boxejador. 
La gàbia s’omple amb cartes dels homes amb els quals 
es va trobar per Nova Orleans i Nova York. Recorden el seu 
rostre i la seva tendresa. Una cosa desperta en ell: una 
emoció desconeguda, una possibilitat de redempció.

Amb aquest personatge (protagonista d’un relat breu 
publicat i un guió inèdit, amb vint anys de diferència), 
Moisés Kaufman va muntar el 2011 la seva versió teatral. 
Aquest és el material usat per Agustí Estadella per al 
muntatge que ha estrenat al Teatre Akadèmia. Una història 
narrada mitjançant flashbacks per revelar-nos el camí de 
perdició d’un jove home sentenciat.

Un relat entre Truman Capote i Jean Genet, encara que 
potser sigui la novel·la Cowboy de mitjanit el referent més 
clar. Però Estadella no aconsegueix que aquest conte de 
solituds transmeti un gram de veritat. La funció és una 
desfilada de personatges impostats, veus falses i actituds 
estereotipades. Només hi ha un moment d’honestedat: 
Àurea Márquez implorant a l’Ollie Olsen (Carles Roig) que 
reprengui l’escena porno per cobrar 100 dòlars. Tota la 
resta és un exemple d’una direcció d’actors superficial, 
buscant l’efecte sobre la sinceritat, malbaratant una bona 
elecció de text. Juan Carlos Olivares

DE QUÈ VA...
Vida, redempció i 
mort d’un xapero 
mutilat.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per descobrir els 
primers textos de 
Tennessee Williams.

 Teatre Akadèmia.  

M: Hospital Clínic. Fins al 

dg. 4 de juny. 18-22 €.

One arm
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LAURA GUITERAS POSSEEIX un talent 
escènic superb: té una veu poderosa, sap 
trencar la quarta paret, manipula amb gràcia 
els titelles... Però això no és suficient per 
aixecar una obra de teatre. Cal alguna cosa 
més, una història a explicar, allò que saben 
fer tan bé els dramaturgs d’aquí i d’allà. I la 
que hem vist al Maldà és prima primíssima, 
fins al punt que els costa arribar a l’hora 
justa d’espectacle. I això que la vida de 
Mrs. Brownie, una diva de la música negra 
a punt d’emetre l’últim alè, prometia. Tot 
són pinzellades. Intencions. Mentrestant, 
ens queden el blues, l’R&B, el soul, que 
entona la vella Mrs. Brownie, un titella gegant 
espectacularment construït per Martí Doy, 
acompanyat al piano per Abel Boquera, un vell 
amic de la cantant. Amb una mica més de teca 
n’hi hauria hagut prou. Andreu Gomila

JORDI SABATÉS TOCA el piano i Sergi 
Buka manipula màquines que projecten 
fantasmagories. Rosa Serra viatja pel temps 
empesa per Étienne-Gaspard Robert –mestre 
de la llanterna màgica– i Victoria Szpunberg 
ha escrit un conte per intentar cosir totes les 
peces d’aquest joc entre màgia i teatre que 
és Lucis et umbrae. Però no ha fet servir el fil 
d’or que transforma aquestes magnífiques 
peces en un conjunt que provoqui fascinació 
davant l’aparició de paisatges llunyans, 
dimonis, esquelets i fades en el seu saló o 
la barraca de fira. Un viatge en el temps que 
acaba en un futur inspirat per Treplev, amb 
una posada en escena de Xavier Martínez 
nua de teatralitat i d’aquestes ombres que 
magnifiquen la il·lusió i oculten la realitat, 
confiant només en la màgia d’un autòmat 
–el millor truc de la nit– o les plaques de la 
llanterna màgica. J.C.O.

Mrs. Brownie
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DE QUÈ VA…
Un xou musical al 
voltant d’una diva 
de la música negra.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
El talent vocal de 
Laura Guiteras és 
excel·lent.

 El Maldà. M: Liceu.  

Fins al 26 de juny.  

14-20 €.

DE QUÈ VA…
Viatge als orígens 
de la imatge en 
moviment.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per recuperar la 
fascinació dels 
pioners.

 TNC. M: Glòries. Fins al 

dg. 4 de juny. 19 €.

ESTRENA DE LA SETMANA


