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Teatre i dansa
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Parking Shakespeare ha 
agafat aquest excel·lent 
text de Simon Stephens 

per créixer com a 
companyia.

La Farinera del Clot.  

M: Glòries. Fins al 3 de febrer. 

Gratis.

LES NOIES DE 
MOSSBANK ROAD
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Sílvia Munt dirigeix una 
obra enverinada, que 

podria haver-se decantat 
cap al melodrama, però 
que manté a ratlla en tot 

moment.
La Villarroel. M: Urgell. Fins al 

4 de març. 24-28 €.

REBOTA REBOTA Y 
EN TU CARA...
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Agnès Mateus destrossa 
tots els mites masclistes 

amb una força i una 
imaginació difícils de veure.

Antic Teatre. M: Urquinaona. 

Fins al 4 de febrer. 12 €.
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Alícia Gorina i un Arquillué, 
impressionant remouen 
l’ànima amb Sarah Kane.
TNC. M: Glòries. Fins a l’11 de 

febrer. 23 €.

ENS

AGRADA
Grans obres que no 

et pots perdre

EM VA AGRADAR molt aquella 
Tortuga de Califòrnia de Daniela 
Feixas de fa dos anys, i és difícil 
d’entendre d’on ha sortit aquesta 
Simone tan radicalment diferent. 
Potser algú va dir a l’autora que 
havia de provar sort en la comèdia, 
que a la fi fa riure i assegura un 
major interès popular. Potser 
ella va pensar que el tema del 
feminisme, tan d’actualitat 
en aquests moments, tractat 
amb humor funcionaria. Sigui 
com sigui, Simone no té res a 
veure ni amb la precisió d’aquell 
drama sobre la naturalesa de la 
maldat ni amb l’interès d’aquells 
personatges.

No obstant això, el plantejament 
de Simone és prou sorprenent. Un 
home, i no qualsevol home sinó el 
ministre de Justícia d’un govern 
ultradretà que vol derogar la llei 
de l’avortament i la de matrimonis 
homosexuals, descobreix 
bocabadat que comença a tenir 
pits i que el símbol de la virilitat 
li ha volat. S’està convertint 
en dona, com Gregori Samsa 
es convertia en insecte a La 
metamorfosi. Amagat de tothom, 
truca a una prostituta a qui va 
salvar d’ofegar-se perquè l’ajudi.

Un inici prou surrealista que 
obria horitzons sense gaires 
limitacions i que Feixas porta 
cap a l’esbojarrament en una 
escudella barrejada de difícil 

Simone 
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digestió amb rerefons polític i 
fins i tot apunts d’intertextualitat 
de grans clàssics. Tampoc el 
director, Ramon Simó, ha estat en 
aquesta ocasió gaire afinitat. El fet 
és que, malgrat l’abundància de 
gags i d’un treball molt proper a la 
pallassada, la funció no aixeca el 
cap, almenys així va ser a la funció 
que vam veure. Santi Fondevila

DE QUÈ VA…
El ministre d’un 
govern ultradretà es 
converteix en dona. 

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per intentar riure 
una estona.

 Sala Muntaner.  

NitBus: N1, N2, N3, N6, N7. 

M: Universitat. Fins al 25 

de febrer. 20-22 €.

L’APOLO TORNA A ser teatre 
de revista. La marquesina és 
discreta i no anuncia que Rouge, 
fantastic love és un espectacle 
que recupera actualitzat el 
gènere per al Paral·lel. Com 
aquelles produccions de 
Colsada, un lleuger llibret serveix 
per embastar un catàleg de 
cançons populars per a lluïment 
de la companyia. La inspiració 
arriba aquesta vegada del 
Moulin Rouge de Luhrmann, 
amb referències al vell musical 
de Huston i la trama escrita per 
Vázquez Montalbán per a Flor 
de nit.

Rouge, fantastic love

DE QUÈ VA…
Una revista 
inspirada en el 
Moulin Rouge.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per veure com 
ressuscita l’esperit 
del Paral·lel.

 Teatre Apolo.  

NitBus: N0, N6. Paral·lel. 

Fins al 18 de febrer. 

33-48 €.

Potser la presència de 
Toulouse Lautrec i Satie no 
passi d’anècdota, però a canvi 
Ricard Reguant ha reclutat 
un mestre de cerimònies 
(Javier Enguix) que traspassa 
la barrera amb autèntic 
desvergonyiment moliner. 
Tampoc no es pot dir que el 
de vedet seductora sigui per a 
Gisela el paper de la seva vida. 
Veu bonica i escàs sex-appeal, 
encara que Toni Viñals posi tota 
la carn a la graella, demostrant 
la seva indestructible 
professionalitat.  Juan Carlos 
Olivares
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