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T TEEEEAATRRRRE

Heu vist la magnífica sèrie
Big Little Lies, un dels èxits
televisius més grans de la
temporada passada? Nicole
Kidman hi interpreta una bri-
llant professional i mare de
família amb un alt nivell eco-

nòmic i casada amb l’home
perfecte, amb el qual, de pas-
sada, també té el sexemés per-
fecte imaginable. I, és clar: al
mig de tanta perfecció, se li
fa impossible admetre’s a ella
mateixa que està sent víctima
d’una violènciamasclista
molt òbvia. Una cosa així no li

RAMON OLIVER

NOMÉS UNA VEGADA

TEXT I DIR.: MARTA BUCHACA. INT.: ANNA ALARCÓN, MARIA PAU PIGEM, BERNAT
QUINTANA. LLOC: TNC (SALA PETITA). PL. DE LES ARTS, 1. METRO: GLÒRIES (L1).
TEL.: 933 065 700. DATA: FINS AL 4/11. HORARI: DC., 19H; DE DJ. A DS., 20H; DG.,

18H. PREU: 12-24 €. ENTRADA 13€. Entradasdevanguardia.com

Maria Pau Pigem, Anna Alarcón i Bernat Quintana, entre mossegades, carícies i estereotips masclistes.
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TRANSFORMA EN UNA OBRA SOBRE EL PATRIARCAT

Voleu sabermés coses d’aquesta
obra de teatre? Seguiu les
instruccions que detallem al sumari!

pot passar, a una persona com
ella! La Kidman de la sèrie
il·lustra molt bé una de les
qüestions que vol remarcar
en el seu nou text Marta Buc-
haca, l’autora d’obres tan no-
tables com Les nenes no hau-
rien de jugar a futbol o aquell
Litus que s’acostava al tema
del suïcidi i del desencís ge-
neracional fent-te un nus a
la gola sense deixar, però, de
provocar-te un bon somriure
de tant en tant. De vegades –
ens recorda Buchaca– tenim
encara (i malgrat l’evidència
del contrari) certa tendència a

associar la violència de gènere
només amb una classe social
determinada, un nivell cul-
tural determinat, un context
familiar disfuncional determi-
nat. Com si així oblidéssim que
els estereotips transmesos
per la societat patriarcal no
es marquen aquesta mena de
diferències. Com si així ens
volguéssim convèncer que

aquestes coses no ens poden
passar a nosaltres.

Aquí no hi tenim res a fer
Això és el que pensen tant
l’Eva com en Pau quan entren
a la consulta de la psicòloga
especialitzada en violència
masclista que es disposa a
atendre el seu cas. Per un mal
moment de res, per una cosa
que només ha passat una ve-
gada, no cal fer tants escara-
falls. Però potser sí que cal
fer-se aquella mena de pre-
guntes que es va fer Buchaca
a ella mateixa quan va especu-
lar sobre com reaccionaria da-
vant d’una situació així.
De debò que aquesta vegada

ha estat la primera i única, o
resulta que –com la Kidman–
fins ara no n’he volgut saber
res, de les evidències? I, d’al-
tra banda, cal preguntar-se
també, com fa la Laura (tan
punyetera com acostumen a
ser-ho tots els bons psicòlegs
quan es posen a furgar en les
misèries alienes), si una cosa
deixa de tenir valor quan es
fa només una vegada: ja que
hi som, amb un sol intent es
pot matar una persona.
Encara que aquest no sigui

el cas plantejat per una obra
que, tot i que aborda un tema
tan dramàtic, no renuncia
del tot a la comèdia.

MARTA BUCHACA ENS
PRESENTA UNA PARELLA
QUE S’ENFRONTA PER
PRIMER COP AMB UNA
SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA
DOMÈSTICA I REP
ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA
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EUROHOUSE/PALMYRA
Les podeu veure per separat. Però

jo de vosaltres no em perdria

l’ocasió de gaudir d’aquest díptic

amb el qual Bertrand Lesca i Nasi

Voutsas van arrasar al Fringe del

Festival d’Edimburg, tot acos-

ttttant-se amb originalitat i grans

recursos interpretatius a la crisi

grega com a metàfora de la crisi

de tot un concepte d’Europa, i a

les noves formes que adopta el

colonialisme occidental.

LLOC: TEATRE LLIURE GRÀCIA. DEL
19 AL 21/10. HORARI: 19 I 21H.
PREU: 42€ (PACK 2 OBRES).

15% DE DTE. • Teatrelliure.com

UNA ILÍADA
O com reconvertir el gran poema

èpic amb el qual Homer va descriu-

re el dramàtic setge de la ciutat

de Troia en un monòleg en què un

únic actor –Eduard Farelo, dirigit

per Juan Carlos Martel– s’ha de

ttttransformar en tots els personatges

ddddeeeel ddddraaaamaaaa bbbbèèèèl·licccc.... Laaaa ttttaaaambbbbéééé èèèèpppiccccaaaa

+ estrenes

gesta assumida per Lisa Peterson i

Denis O’Hare evidencia que quan

es tracta de la nostra pulsió de

violència, res no ha canviat. LLOC:
BIBLIOTECA DE CATALUNYA. DATA:
FINSSSS AL 4////11.... HOOOORARI:::: DDDJJJ.... I DDDV....,,,,

20.30H; DS., 21H; DG., 18.30H.
PREU: 22€.• Laperla29.cat

InFAUST
Esteu disposats a vendre-us l’ànima

aaaal ddddimooooni ppppeeeer feeeer reeeeaaaalittttaaaatttt eeeelssss voooossssttttreeeessss

desitjos? Doncs, abans de prendre

la decisió, potser que repasseu el

que li va passar al doctor Faust, de

Goethe, quan va signar un pacte

tan diabòlic com aquest. Projecte

Inggggeeeenuuuu i Maaaarcccc CCCChoooorneeeetttt eeeenssss hoooo

expliquen amb les mateixes ganes

de donar aires nous al clàssic que

ja van demostrar quan es van

acostar a Shakespeare i a Lorca.

LLOC: TEATRE AKADEMIA. DATA:
FINS AL 25/11. HORARI: DE DC.
A DS., 20.30H; DG., 18H. PREU:
18-22€. 25% DE DTE.

• Teatreakademia.cat

JOHNNY & VIENNA
A un autor com Llàtzer Garcia (‘La

pols’) no li calen grans horitzons per

encabir un western contemplat per

un nen amb la mirada embadalida

i convertir-lo en una mena de

cabaret del far west ple de cançons

i diàlegs que ens remeten als grans

clàssics del gènere. Com ara el

sublim ‘Johnny Guitar’ de Nicholas

Ray demanant a la seva Vienna:

“Digue’m que m’estimes encara que

sigui mentida”; quina meravella de

diàleg!. LLOC: EL MALDÀ. DATA: DEL
22/10 AL 8/11. HORARI: DE DL. A
DC., 20.30H; DJ., 20 I 22H. PREU:
14-20000€€€€....• Elmaaaalddddàààà...ccccaaaatttt

Voutsas (al fons) i Lesca ens

acosten a la crisi del nostremón

fent servir totamena de recursos

interpretatius. FOTO:ALEX BRENNER
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Badalona

Comunicació

Del 19 al 28

d�octubre de 2018
Teatre Zorrilla- Teatre Principal - Teatre Blas Infante - Centre Cultural El Carme - Institut français de Barcelona

www.festivalfilmets.cat

Amb el suport de: Patrocinadors principals:

Patrocinadors:


