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MARÍN, EL MAGO CÓMICO DEL MOMENTO
Es pot ser irreverent, políticament incorrecte i voler arribar a un
públic ben familiar? Es pot estar pendent de no deixar a la vista
cap mena de truc i, alhora, passar-se tota l’estona parlant pels des-
cosits, fent de la màgia una bona broma (o a l’inrevés, segons el
cas), i deixant que la música i la coreografia comparteixin escenari
amb l’il·lusionisme, sense renunciar a un toc poètic? Doncs això és
el que promet oferir el Mag Marín. I el fet d’haver guanyat –entre
altres guardons igual de prestigiosos– el gran premi del programa
televisiu Pura magia sembla la millor garantia que complirà la
promesa. DE I AMB EL MAG MARÍN. LLOC: CLUB CAPITOL (SALA
PEPE RUBIANES). LA RAMBLA, 138. METRO: CATALUNYA (L1,L3).
TEL.: 932 159 570. DATA: FINS AL 2/6. HORARI: DJ., 20.30H; DS.,
18 I 20.30H. PREU: 15-23€. • Grupbalana.com

CIRC D’ARA MATEIX. FANG
I ara mateix, el circ que trenca barreres i conceptes és la mena
de circ que ha reunit el Mercat de les Flors en un cicle en el qual
podem retrobar-nos amb les Bèsties de Baró d’Evel. O comprovar
que les tècniques circenses es poden convertir en un bon ins-
trument per visualitzar el silenci a què han estat condemnades
tantes dones, tal i com fa Roberto Magro a Silenzio. I el circ d’ara
mateix pot acabar ben empastifat, com ens demostra Animal
Religion al seu aclamat Fang, un espectacle d’aquells que podeu
anar ficant al llistat d’imprescindibles. Sorgit de l’escola Rogelio
Rivel, Quim Girón fa que el seu cos i el fang acabin entrant en un
estat de simbiosi que causa sensació allà per on passa i dóna lloc a
imatges d’impacte assegurat. DE I AMB QUIM GIRÓN. CIA. ANIMAL
RELIGION. LLOC: MERCAT DE LES FLORS. LLEIDA, 59. METRO: POBLE
SEC (L3). TEL.: 932 562 600. DATA: FINS AL 15/4. HORARI: 19 H;
DG., 20 H. PREU: 16€. • Mercatflors.cat

HÀBITAT (DOBLE PENETRACIÓ)
Aquí teniu l’obra guanyadora del cicle de creació escènica Desper-
talab 2018. I aquí teniu un grapat de personatges que es disposen
a viure una nit ben intensa. Tan intensa com ho permetin unes
xarxes socials que, tal com diu Roger Torns, fan que el fet d’existir
es confongui amb la necessitat constant d’exhibir, aportant així
una falsa sensació de llibertat. I, per cert, que la llibertat –gens
falsa– pròpia de l’escriptura automàtica, i el caos creatiu que se’n
desprèn, es troben a l’origen d’aquesta proposta. DRAMATÚRGIA I
DIR.: ROGER TORNS. INT.: DIANA GÓMEZ, GEORGINA LATRE, MARIA
HERNÀNDEZ, JAUME VIÑAS, RAFA DELACROIX. LLOC: SALA ATRIUM.
CONSELL DE CENT, 435. METRO: TETUAN (L2). TEL.: 931 824 606.
DATA: FINS AL 29/4. HORARI: DE DC. A DS., 20.30H; DG., 19H.
PREU: 9,50-19€. 50% DE DESCOMPTE. • Teatrium.cat

+ estrenes

El Mag Marín amputa cames amb humor.

Advertència: veure la llum de
la veritat et pot deixar cec.
Això és precisament el que
li passa a qui, com s’ha dit
de vegades, ben bé es podria
qualificar com el primer
detectiu de la història del
teatre. Al cap i a la fi, sovint
les investigacions dels de-
tectius de ficció més cèlebres
tenen quelcom d’itinerari al
llarg del qual el mateix in-
vestigador acaba patint les
conseqüències d’allò que ha
anat descobrint. El detectiu
d’aquesta història es diu Èdip.
I des de fa un grapat d’anys
exerceix ni més ni menys que
de rei de Tebes. Èdip és un
home llest, com va demostrar
endevinant el famós enigma
plantejat per una temible es-
finx. I és un home just, com
ha estat demostrant des que
governa Tebes al costat de la
seva estimada dona, Iocasta,
la vídua del rei anterior.
Però d’un temps ençà les

coses han començat a anar
malament a Tebes, molt ma-
lament. I, segons l’oracle de
Delfos, les coses no tornaran
a anar bé fins que no es desco-
breixi la identitat de l’assassí
del rei anterior, Laios, i se li

RAMON OLIVER

ORIOL BROGGI I JULIO MANRIQUE ES RETROBEN AL TEATRE ROMEA PER

DEMOSTRAR-NOS COM DE VIVA I PUNYENT CONTINUA LA TRAGÈDIA GREGA

A la recerca de
l’assassí

ÈDIP

DE SÒFOCLES. DRAMATÚRGIA: MARC ARTIGAU I ORIOL BROGGI. DIR.:
ORIOL BROGGI. INT.: JULIO MANRIQUE, CARLES MARTÍNEZ, MARC RIUS,
MERCÈ PONS, RAMON VILA, MIQUEL GELABERT, CLARA DE RAMON. LLOC:
TEATRE ROMEA. HOSPITAL, 51. METRO: LICEU (L3). TEL.: 933 015 504. DATA:
FINS AL 20/5. HORARI: DE DT. A DJ., 20.30H; DS., 18 I 20.30H; DG., 18.30H.

PREU: 20-28€. • Teatreromea.cat

El rei Èdip de Julio Manrique (dreta) cara a cara amb el pastor Miquel Gelabert. FOTO: DAVID RUANO

faci pagar el seu crim. Doncs
aquest és el punt a partir del
qual Èdip s’anirà descobrint
a ell mateix, i traurà l’entre-
llat d’una tràgica veritat que
fins i tot l’ha portat a donar
nom a aquell complex detectat
pel doctor Sigmund Freud.

Capes i més capes
Com ve a dir Jeroni Rubió
Rodon –responsable de
l’adaptació del text de Sòfo-
cles–, aquest Èdip nascut fa
2.500 anys té la virtut de re-
cordar-nos fins a quin punt
és important sortir de la nos-
tra zona de confort si volem
saber quelcom de nosaltres
mateixos: aquí teniu com a
exemple el cas dels dos ger-
mans bessons d’Incendis,
la tragèdia contemporània
creada per Wajdi Mouawad
amb què Broggi i Manrique
van coincidir per primer cop
a l’escenari del Romea (des-
prés reincidirien amb L’orfe

del clan dels Zhao). I, com ve a
dir el mateix Broggi, l’art té
sempre quelcom d’acumula-
dor de capes i més capes for-
mades per tots els referents,
les influències i els records
que acumulen tant els crea-
dors, com els receptors de
les seves creacions: només
cal veure com van de far-
cits els seus espectacles amb
imatges, músiques i textos
aparentment aliens a l’obra
original, però que, finalment,
hi estan del tot integrats.
Sense Èdip, probablement

no hauria existit mai el teatre
deMouawad. I alhora, sense
la petjada deMouawad i les
seves idees sobre Èdip, sense
les paraules de Borges amb
què arrenca l’espectacle, o
sense el concepte de l’espai es-
cènic que té Peter Brook
–per esmentar dos noms més
citats pel mateix director–, el
muntatge de Broggi tampoc
no hauria estat el que és.


