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Buscant nous llenguatges Poesia visual amb contingut feble
DANSA

Bogeria i raó en
un granmuntatge

DRAMA

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
gperez@elperiodico.com

MULTIDISCIPLINARI

AUTOR:Nikolai Gogol.
VERSIÓ:Victoria Izquierdo.
DIRECCIÓ: Enric Martín.
INTÈRPRET: Fermí Reixach.

Diari d’un boig
Sala Almazen
17 DE NOVEMBRE

ESPAI ESCÈNIC:Marta Galán.
DIRECCIÓ:Marta Galán.
INTÈRPRETS: Santiago Maravilla i Vicenç
Mayans.
IL.LUMINACIÓ:Ana Rovira.

Lola i Machos
Mercat de les Flors
17 DE NOVEMBRE

COMPANYIA: Senza Tempo
INTÈRPRET, CONCEPCIÓ I
ESPAI ESCÈNIC: Carles Mallol

L’home que no tocava
de peus a terra
L’Espai
18 DE NOVEMBRE

NÚRIA SÀBAT
nsabat@elperiodico.com

AUTOR:Neil Simon
DIRECCIÓ:Manuel Dueso
INTÈRPRETS: Toni Sevilla, Lluïsa Mallol, Carme
Fortuny, Mont Plans, Jordi Vila
TRADUCCIÓ: Joan Longas i Lluïsa Mallol

El presoner de la
segona avinguda
Teatre Villarroel
21 DE NOVEMBRE

A mb un sòlid bagatge a l’esquena que l’ha
portat a dirigir (a més d’interpretar) in-
teressants muntatges, Manel Dueso ha

optat aquesta vegada per una clàssica comèdia
nord-americana d’un vell conegut de la cartellera
catalana: Neil Simon.

El presoner de la segona avinguda explica la
crisi i la posterior depressió d’un executiu al ser
acomiadat de l’empresa on ha treballat durant
22 anys. Les conseqüències serveixen per mos-
trar la desestructuració d’una societat, situada a
la dècada dels 70 però extrapolable a la dels nos-
tres dies, basada en el consumisme i en la pèrdua
de valors. El rerefons és, doncs, un autèntic dra-
ma al qual Simon sap girar al revés gràcies a uns
diàlegs ràpids i enginyosos que mostren amb di-
vertida ironia els desajustos de la tiranitzadora vi-
da moderna.

Des d’una clara perspectiva comercial tan dig-
na com legítima, l’amena i cuidada proposta de la
Villarroel acusa no obstant visibles alts i baixos i
un cert efecte vàlium que suavitza la capacitat
corrosiva del text i la càrrega explosiva d’uns per-
sonatges, sobretot de la parella protagonista, que
una imagina menys ponderats.

Toni Sevilla, convincent i a estones molt encer-
tat, i Lluïsa Mallol, una bona actriu que aquí sem-
bla que no s’acaba de trobar del tot, encarnen
Mel i Edna Edison, mentre que Carme Fortuny,
Mont Plans i Jordi Vila (impagables germans de
Mel) ofereixen, malgrat la seva breu intervenció,
un treball excel.lent del qual es deriven els mo-
ments més còmics i aconseguits del muntatge.

Tiranies de la
vida moderna

COMÈDIA

MONTSE G. OTZET
motzet@elperiodico.com

COMPANYIA: Ballet Nacional de Lituània
DIRECCIÓ: Jonas Aleska
INTÈRPRETS PRINCIPALS: Igor Yebra, Miki
Hamanaka, Egle Spokaite, Aurelijus
Daraskevicius

Don Quixote
Barcelona Teatre Musical
17 DE NOVEMBRE

Igor Yebra viu un moment dolç gràcies a la
seva fama, més com a parella de la presen-
tadora televisiva Anne Igartiburu que com

a ballarí que va pel món d’estrella convidada.
Aquesta vegada ha arribat a Barcelona amb el
Ballet Nacional de Lituània, una companyia que
resulta llunyana per desconeguda i per distància
geogràfica, però que exhibeix un apreciable nivell,
especialment en l’elenc femení.

Capitanejant la publicitat amb una foto en què
apareix amb el tors nu (mostra del seu atractiu
viril), Yebra és el protagonista d’un dels ballets de
més tradició popular: Don Quixote, en una versió
coreogràfica de Vladímir Vassiliev, nom d’or de la
llista de ballarins russos dels anys 70, que s’ha
inspirat en les versions de Petipa (1869) i Gorsky
(1900) per crear un muntatge dins del més pur
estil de ballet clàssic de repertori. Les escenes de
pantomima s’intercalen amb brillants fragments
coreogràfics que troben la seva guinda en el
famós pas a dos de l’últim acte, sota la brillant
partitura de LudwigMinkus.

En una història caricaturesca en què es barre-
gen ambients de gent de poble amb visions oníri-
ques de l’hidalgo cavaller de la Manxa, Yebra en-
carna Basilio i realitza una interpretació adequa-
da del personatge, però limitada pel que fa als
virtuosismes tècnics que requereix aquest ballet.
Unes qualitats que sí que té Miki Hamanaka, que
en el rol protagonista es revela com el millor de la
funció. Menuda i etèria, però ferma sobre les pun-
tes, en les variacions i en els passos a dos, la ba-
llarina va brodar els personatges de Kitri i Dulci-
nea.

Còctel de
fama i tradició

DANSA

BERNAT ROMANÍ

NEURÒTIC FERMÍ REIXACH FA UN EXCEL.LENT TREBALL QUE ATRAPA L’ESPECTADOR.

M arta Galán es va fer notar amb la seva
companyia experimental La Vuelta
(present als festivals de Sitges del

2001 i 2002). Ara, tancada aquella etapa, afron-
ta la investigació amb el cantant i performance
Santiago Maravillas (Reus, 1969), un artista amb

evident capacitat de comunicació. Els muntatges
Lola i Machos són dues proves d’aquesta aliança,
dos xous amb entitat pròpia sotmesos a unes
mateixes regles de joc, que busquen un públic jo-
ve molt concret, amb música en directe, cançons,
projeccions en una gran pantalla i sexe a tota
marxa. I una contundent voluntat de trencar l’or-
todòxia escènica.

En el primer espectacle, Maravillas es trans-
forma d’un jove amb samarreta del Barça, en Lo-
la, encarnació de la popular havanera. És una
peça amb rivets romàntics i amb fel.lacions, bor-
ratxeres i temes de Mari Trini. Machos és més
agressiu, més crític des de la paròdia exagerada.
Les dues obres seguiran de gira després de pas-
sar pel Mercat, que no és el seu espai ideal: mas-
sa gran i sense el necessari intimisme. G. P. O.

C arles Mallol es llança a una aventura
escènica: una reflexió que parteix d’El
baró rampant d’Italo Calvino i que, a

semblança seva, mostra el món d’un home que
decideix viure en un bosc i que té una imaginació
que es ramifica entre les branques dels arbres.

Aquest món solitari aconsegueix forma i ritme
sota una expressió de dansa teatre, on el gest,
ballat o teatral, s’intercala amb paraules inconne-
xes en diversos idiomes. A manera abstracta, es
percep la soledat del protagonista, la d’un home
que edifica el seu univers entre el cel i la terra, en-
tre el somni i la realitat.

Però el món intern no s’arriba a perfilar per
falta d’un contingut dramàtic més ben embastat i
ajustat. En contrast, l’obra compta amb un espai
escènic suggestiu on el protagonista vola literal-
ment enmig de matalassos, fulls de paper i una
estora de plomes. El muntatge es converteix en
una poesia visual que compta amb un excel.lent
marc en la música i el disseny de llums, si bé tot
queda en un embolcall exquisit que reclama un
contingut més sòlid. M. G. O.

F
ermí Reixach, un dels millors actors
del teatre català, s’ha instal.lat a la
sala Almazen per recuperar Diari d’un
boig, de Nikolai Gogol, en un muntat-
ge del nord-americà Ernie Martín.

Han passat 20 anys des que tots dos van estre-
nar aquest formidable espectacle al Romea, que
en aquells moments era del Centre Dramàtic. Ara
els resultats fins i tot milloren aquella atractiva
experiència. L’actor, després del seu pas per Co-

mediants, Els Joglars i el Lliure, arriba a una ma-
duresa que explota en la seva nova interpretació
de Diari d’un boig, on encarna un funcionari que
viu un procés neuròtic. A més a més compta amb
les característiques d’una sala idònia per a un tre-
ball intimista.

A poc a poc Reixach va creant, des de dins, un
personatge que, incapaç d’assumir la seva identi-
tat i la falta d’horitzons, s’acaba escapant de la
realitat per la via de la bogeria. És un treball ri-
gorós, generós en l’exhibició de matisos i regis-
tres, creïble, d’una contundent concentració. Amb
prou feines hi ha elements en l’escena que puguin
distreure l’atenció de l’espectador, atret des del
primer moment per la força de la interpretació
de l’actor.

L’emoció, un element bàsic en el teatre, està
present al llarg de la representació, que compta
amb una bona traducció de Victoria Izquierdo i
una direcció absolutament treballada amb el pro-
tagonista. La bogeria i la raó, l’humor i el patetis-
me, conviuen en aquesta magnífica i recomanable
funció.
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