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Teatre i dansa

BODAS DE SANGRE
�����

Comencem la temporada 

així com la vam acabar, 

recomanant el gran Lorca 

que ha fet Oriol Broggi amb 

Clara Segura i Nora Navas.

Biblioteca de Catalunya. 

M: Liceu. Fins al dv. 22.

UN TRET AL CAP
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Un altre que repeteix per 

mèrits propis: la peça de 

Pau Miró és ja una de les 

grans obres del teatre català 

contemporani.

Sala Beckett. M: Poblenou. 

Fins a l’1 d’octubre.

ACORAR
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Toni Gomila portarà aquest 

espectacle damunt les 

espatlles com un trofeu fins 

que ell se’n cansi i encara 

continuarà meravellant-nos.

La Seca. M: Jaume I. Fins al 

diumenge 10.

L’ELECTE
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Jordi Casanovas ha dirigit 

un text efectiu de Ramon 

Madaula sobre els tics del 

poder.

Sala Muntaner. 

M: Universitat. Fins a l’1 

d’octubre.

ENS

AGRADA
Grans obres que no 

et pots perdre

LA FEINA ÉS un dels pals de paller 
de la vida, ja que hi dediquem no 
menys de la tercera part de cada 
dia laborable. I sent així no és 
estrany sentir de tantes persones 
cansades de la seva feina que 
desitjarien canviar malgrat el 
fraudulent dinamisme del mercat 
de treball. Persones que es 
pregunten si estan fent allò que 
volen o com han anat a parar al seu 
lloc de treball.

I això és el que li passa a una 
bioquímica de renom que deixa la 
feina per dedicar-se a allò que li 
agradaria haver fet: ballar claqué. 
Interessant punt de partida d’un 
text que planteja una mena de 
sessió de psicoanàlisi de la dona 
a mans d’un peculiar orientador 
sociolaboral concebut en clau de 
comèdia. L’autor, Roc Esquius, 
contraposa la idoneïtat per a una 
feina a la recerca individual d’una 
activitat gratificant, justament el 
que potser viu o ha viscut ell mateix 
i tants dels qui es dediquen al món 
del teatre. L’orientador és, a més, 
un integrista del significat de les 
paraules. Un joc inicial que apunta 
moments d’humor però que en 
reiterar-se i sense girs originals 
decau progressivament.

El to distès de la funció no pot 
amagar el desconeixement de les 

Claqué o no 
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claus de la comèdia, que en aquest 
cas s’encalla en una espiral de 
reiteració de la idea motora amb 
solucions dramàtiques sense 
enginy, quan no contradictòries. És 
lloable l’esforç dels dos intèrprets 
per conduir el verborreic text i evitar 
que de mica en mica l’atenció 
decaigui, sense aconseguir, però, 
que brolli l’humor que de ben segur 
l’autor va pensar que niava en el 
seu text. Santi Fondevila

DE QUÈ VA…
Treballes per al que 
serveixes o vols fer 
una altra cosa?

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per l’esforç dels 
intèrprets en una 
comèdia insípida.

 Teatre Tantarantana. 

M: Paral·lel. Fins al 17 de 

setembre. 14-21 €.

LA HISTÒRIA QUE han construït 
Jordi Calafí i Alexis Garcia és bona. 
Sembla un clàssic de detectius 
de sèrie B, amb tres del ram 
que es troben a l’habitació de 
l’hotel del seu mestre i, mentre 
l’esperen, intenten esbrinar per 
què no hi és, alhora que repassen 
la seva vida. Tots tenen coses a 
dir-se, una vida a revisar, moltes 
querelles, antigues històries que 
van quedar, precisament, sota 
la catifa. Van passant les hores 
i en Medina, el mestre, que no 
apareix. Tenim el pare de família 
sorrut, el tarambana graciós 

i el col·laborador fidel. Tres 
perdedors de manual davant del 
gran Medina.

Quin és el problema, doncs, 
davant d’una bona història, que 

Sota la catifa

DE QUÈ VA…
Uns detectius 
investiguen la mort 
del seu mestre.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Té una trama que 
enganxa.

 T. Gaudí. M: Sagrada 

Família. Fins 

al 17 de 

setembre. 

20 €.

fins i tot ens sorprèn? Passa que, 
per exemple, no havia vist mai un 
personatge anar tant al lavabo, 
o que moltes vegades els actors 
anticipen les rèpliques amb el 
cos. Vaja, que no aconsegueixen 
que me’ls cregui, ni en la comèdia 
ni en el drama, tot i que per més 
inversemblant que pugui semblar 
la història, tot està molt ben lligat. 
Això vol dir una direcció d’actors 
poc acurada. 

Una llàstima, perquè no 
abunden les obres genuïnes sobre 
el submon dels detectius locals, 
tot i disposar de públic i d’una 
gran literatura al voltant del tema, 
del Carvalho de Manuel Vázquez 
Montalbán als bessons Eduard i 
Borja Masdéu de Teresa Solana. 

 Andreu Gomila
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OBRA DE LA SETMANA


