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Teatre i dansa

LA PARAULA QUE millor encaixa 
amb el cúmul de sensacions i 
impressions que deixa Blasted és 
incomoditat, no per la cruesa amb 
què una jove i debutant Sarah Kane 
representa la violència (física, ètica, 
psicològica, ideològica), sinó per 
l’eliminació d’aquest personatge 
o situació que serveix de refugi a 
l’espectador quan el teatre fa explícit 
que l’exposició a l’inassumible no es pot interrompre amb 
el fàcil gest d’un dit. Un text que gairebé 20 anys després 
de l’estrena demostra que l’experiència teatral és la menys 
innòcua que pot tenir un espectador. És un cas extrem, amb 
totes les variables possibles: des que t’expulsi i t’abandoni 
a la teva freda sort des de la primera escena, fins que 
et generi un malestar físic que t’acompanyi, instal·lat a 
l’estómac, fins a casa.

La incomoditat com aquest element que explica la 
complexa relació d’Alícia Gorina amb el text. Manifesta a la 
primera part (concentrada en la pertorbadora relació entre 
Pere Arquillué i Marta Ossó) i desapareguda en la segona, 
quan Kane trenca amb les convencions d’espai, temps i 
lògica. La primera es percep com un peatge ineludible per 
la directora per arribar finalment a aquest lloc dramàtic 
sense coordenades en què expressar-se lliurement amb 
aquests detalls que fan de Gorina una creadora amb un 
univers i un llenguatge escènic molt personal i atractiu, que 
reformulen des d’una visió contemporània la radicalitat de 
l’autora. Falta la incomoditat –potser més frívola– d’aquest 
públic que assistirà innocent a un espectacle que és un 
exercici voluntari i valent d’un potentíssim Pere Arquillué 
de desconstrucció de la seva pròpia imatge, més que 
consolidada en l’imaginari comú. Juan Carlos Olivares

DE QUÈ VA...
Un relat cru sobre la 
violència de Sarah 
Kane.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per comprovar que 
el teatre no sempre 
és amable amb el 
públic.

 TNC. NitBus: N3.  

M: Glòries. Fins a l’11 de 

febrer. 23 €.

Blasted
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DE TANT EN tant és agradable tornar al bàsic, 
gaudir d’allò que alguna vegada ens va fer 
volar la imaginació amb la senzillesa d’un 
conte ben explicat, si mai va ocórrer miracle 
tan apreciat en el nostre passat. No és corrent 
que t’expliquin un conte. La perdiu és de qui la 
caça busca aquesta connexió amb la picada 
d’ullet explícita al públic adult i la maduresa 
del plaer com a mitjà per submergir-se en la 
pèrdua de fantasia de la paraula. Montse 
Bonet, Ariadna Pastor i Laia Capdevila potser 
no inventen en aquest espectacle la roda en 
un escenari, però transmeten molt bé l’encant 
i l’erotisme conservat en antics textos sense 
endolcir per la cultura de masses (Les mil i 
una nits, el Decameró), tots protagonitzats 
per dones que controlen el seu destí i el seu 
cos. Una proposta clara, vivament clàssica i 
musical. J.C.O.

PODRIA SER UNA reflexió sobre l’ésser 
humà i alguna breu puntada d’això hi ha en el 
text de Roc Esquius, però és una comèdia de 
ciència-ficció escrita amb l’objectiu, força ben 
assolit, d’entretenir i divertir. Al nou conseller 
de Sanitat se li fica al despatx una dona que 
vol que li solucioni els seus problemes per 
legalitzar el que assegura que és una nova 
tècnica per curar. Aquesta primera escena 
recorda la confrontació d’El crèdit, però l’obra 
agafa un camí diferent que obligarà els dos 
intèrprets, magnífics Mireia Portas i Enric 
Cambray, a assumir altres personatges. Un 
camí en el qual ja no hi haurà sorpreses sinó 
una certa reiteració que minva la frescor i 
originalitat inicial. Amb la proverbial verborrea 
exhibida a Claqué o no i Mars Joan, Esquius 
proposa un text més ben lligat amb una àgil 
direcció de Sergi Belbel. Santi Fondevila

La perdiu és de qui la caça
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Sàpiens
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DE QUÈ VA…
Contes eròtics 
clàssics amb 
acompanyament de 
viola.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per tornar al vell 
i senzill plaer 
d’escoltar un conte.

 La Seca. NitBus: N0, 

N6. M: Jaume I. Fins al 4 de 

febrer. 10-17 €.

DE QUÈ VA…
Una comèdia de 
ciència-ficció sobre 
l’ésser humà.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per l’àgil direcció 
de Sergi Belbel i les 
interpretacions de 
Mireia Portas i Enric 
Cambray.

 Sala Flyhard.  

NitBus: N1, N13, N15, N16, 

N17, N18. M: Hostafrancs. 

Fins al 29 de gener. 14 €.
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