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AQUEST ESPECTACLE NO 
arribarà a la fita de les 95.000 
funcions que diu el protagonista, 
de més de 300 anys d’edat i una 
mica cansat ja de repetir-se, però 
té corda per estona. A Bruno Oro, 
el que més li agrada és inventar 
personatges per més que el 
reconeixement popular li hagi 
vingut de les imitacions televisives. 
Ho ha fet a través de YouTube amb 

el model Casimiro i el pijo Jacobo. I és el que fa a bastament 
en el seu primer one man show.

Un espectacle orquestrat al voltant de la idea de la 
immortalitat que tant ha obsessionat i obsessiona 
l’ésser humà que neix sabent que ha de morir. I com seria 
la vida en un món d’immortals? Esclar que no es tracta 
de filosofar, sinó d’un pretext per passar-ho bé amb el 
magnífic fregolisme de l’actor que interpreta desenes de 
personatges. A la fi, una successió d’esquetxos de diferent 
eficàcia còmica nodrits amb un humor enginyós, fins i tot 
intel·ligent, i amb una acurada direcció de Marc Angelet.

Si el pare que intenta explicar al fill de cinc anys què és la 
mort vessa humor pels quatre costats, el personatge més 
ben trobat és justament el de la mort, una dona solitària com 
una madame sense bordell en atur obligatori. L’espectacle 
té un ritme frenètic que arriba al paroxisme al tram final, 
quan l’actor decideix que vol abandonar el xou. Però per 
aconseguir-ho, o no, haurà de vèncer la ferotge resistència 
dels personatges que l’habiten. Molt recomanable per riure 
amb un gran comediant. Santi Fondevila

Immortal
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OBRA DE LA SETMANA

JORDI VILÀ DIRIGEIX La Ràtzia Teatre, 
jove companyia acabada de llicenciar a 
l’Institut del Teatre. I com Sílvia Ferrando 
amb la companyia José y Sus Hermanas, 
mostren una saludable ambició teatral. 
Croades, tragèdia de Michel Azama sobre 
la guerra, no és un text convencional. La 
convivència de vius i morts en un paisatge 
de guerra sense mapa (qualsevol conflicte 
reconeixible dels últims 30 anys) aporta una 
dimensió dramàtica que en els moments 
més grotescos sembla transitar pel teatre de 
Beckett i en els més mitològics i barrocs pel 
de Mouawad. Sense menysprear una mica de 
Shakespeare, de Romeu i Julieta.

Vilà, a més, condueix l’obra cap a una 
expressió molt física i antinaturalista per 

il·lustrar un absurd que només 
recull víctimes. Teatralitat que 
recorda vivament la manera eslava 
d’enfrontar-se en un escenari a 
la tragèdia humana. Un repte per 
als sis joves intèrprets, sobretot 
per fer creïble el tens excés que 
el director planteja per a una 
macabra farsa gore sobre la 
guerra.  Juan Carlos Olivares

UNA DONA INTERPRETADA per tres actrius 
vestides de casament amb una taca a la 
faldilla. És a la Grand Central Station de 
Nova York, ens diu. I aviat sabrem que el seu 
casament ha estat avortat quan uns pistolers 
han tret les armes i han liquidat el seu promès 
i família abans de l’aperitiu. Ella, la Lis, ho perd 
tot, tant el futur com la xaveta.

Aquest monòleg de Queralt Riera, defensat 
per Annabel Castan, Patrícia Mendoza i 
Núria Tomàs, és un bon exemple de teatre 
postdramàtic, on la història està condicionada 
a l’emissió de xocs cap a l’espectador. Perquè 
el que aquí hem vist és la transformació d’una 
dona de 40 anys en un vagabund que queda 
estacat en una estació de trens, víctima de 
les circumstàncies de la vida i que ens les 
relata des de la seva situació actual, potser 
amb una mica massa d’estrès. És interessant, 
tanmateix, com, amb cirurgia, l’autora ens 
situa fora de l’obra perquè recalculem els 
impactes que ens ha llançat des de l’escenari. 
De cop ens expulsa i ens deixa clar que tot allò 
és i no és el que sembla, que mirem de prop les 
actrius, que la història està bé, però és millor 
que ens fixem en la interpretació.  A. G.

Croades
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Aquí. De Santander a NY
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DE QUÈ VA…
Un relat barroc de 
mort i guerra, entre 
Beckett i Mouawad.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per descobrir 
l’inconformisme 
d’una nova i jove 
companyia.

 El Maldà. M: Liceu. 

Fins al 28 de setembre. 

14-20 €.

DE QUÈ VA…
Una dona queda 
estacada a Nova 
York després del seu 
casament.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Una manera 
diferent d’explicar 
una història.

 Sala Atrium. M: Tetuan. 

Fins al 30 de setembre. 

19 €.

Més crítiques a timeout.cat/teatre

DE QUÈ VA...
Un one man show 
de Bruno Oro 
al voltant de la 
immortalitat.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per passar-ho 
bé amb el seu 
fregolisme i un 
humor enginyós.

 Club Capitol. 

M: Catalunya. Fins al 30 de 

setembre. 19-23 €.


