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LA COMÈDIA DE Shakespeare 
Nit de Reis és canònica. És un joc 
d’embolics de traca i mocador 
destinat a fer que ens petem de 
riure encara que sigui en rus, 
com ens va demostrar Declan 
Donnellan al Temporada Alta 2017 
o, més modestament i en català, 
Pau Carrió el 2017 al Lliure, amb 
la Kompanyia. Els Pirates, a 
l’Akadèmia, han atacat l’obra del 

Bard sense els recursos dels seus predecessors, ni amb la 
seva imaginació. Li falten moltes coses a aquest muntatge, 
i no ho dic només per haver-lo reduït a dues hores.

Shakespeare ens explica la història de dos germans 
bessons, Viola (Lluna Pindado) i Sebastià (Eduard Autonell), 
que arriben naufragats a Il·líria. Tots dos es pensen que 
l’altre ha mort. Viola es transvesteix i esdevé Cesari per 
passar al servei del duc d’Orsino (Xavi Frau), que està 
bojament enamorat de la comtessa Olívia (Mònica Barrio), 
que li dona carabasses. Enmig dels dos nobles, tota una cort 
de criats embolicaran la troca a més no poder, amb el pobre 
majordom Malvolio (Carles Gilabert) que serà la riota del 
servei. Aquí, el bufó Festa (Mònica Portillo) fa de contrapunt 
per la seva llengua llarga i la fina ironia del seu verb, cosa 
que no veiem en el muntatge dirigit per Adrià Aubert.

A la funció li falta grapa i el ritme de vodevil que provoca 
que una comèdia avanci, que els gags no caiguin en sac 
buit. Només amb Malvolio i el senyor Andreu (Ricard Farré) 
esbossem algun somriure. Tot va massa ràpid i alhora és 
tan lent... Ni les cançons hi ajuden, sobretot quan alguna 
lletra maldestra fa dir a Festa que “la pluja plou” o quan 
es desvela la trama, que veiem venir d’una hora lluny. Una 
llàstima. A. G.

DE QUÈ VA...
Dos germans fan 
veure el que no 
són i participen en 
embolics amorosos.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Shakespeare 
sempre val la pena.

 Teatre Akadèmia.  

M: Hospital Clínic. Fins al 

13 de gener. 18-22 €.

Nit de Reis
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OBRA DE LA SETMANA

TAMBÉ AL CIRC hi ha modes. Últimament 
no hi ha espectacle que no presumeixi de 
modernitat que no inclogui un número de teles 
acrobàtiques. La primera sorpresa que ens 
espera a Nu, la nova producció del Circ d’Hivern, 
és que el seu director, Quim Quiron, s’oblida 
de les bandes i ha incorporat un número molt 
poc freqüent: l’aeri basat en la força capil·lar. 
Per entendre’ns: una acròbata penjada 
únicament per la seva mata de pèl. El muntatge 
discorre per certa atonia, puntejat per algunes 
imatges de poètica senzillesa, notes de càndid 
humor i prescindibles confessions personals 
dels artistes, quan un vestit autoinflat i un 
divertit desacord amb les lleis de la física 
ens descobreixen l’originalitat del circ sense 

ornaments, pur, essencial.
Però és l’excepcional Ingrid Esperanza qui 

marca la diferència amb la seva sorprenent 
ingravidesa i especial noció de l’equilibri. 
Penjada del cabell, sembla negar la gravetat 
amb una dansa en la tènue atmosfera de la 
lluna. Màxim esforç per fer-nos creure que 
levita. Una coreografia hipnòtica i màgica 
que per ella sola val la visita a l’Ateneu 
Popular 9 Barris.  J.C.O.

EL FENOMEN FAN va néixer amb la primera 
encarnació de Frank Sinatra, ídol de les 
adolescents de la dècada dels 40. Després 
va arribar la crisi i la resurrecció com un dels 
grans crooners del segle XX. Són les fans el 
fil conductor de l’argument creat per Mónica 
Pérez per oferir un biopic musical de la Veu. Un 
viatge perseguint el seu record que comença 
en un poble de Catalunya –amb Frank viu– i 
acaba a Las Vegas, amb Frank ja mort. Roser 
Batalla dirigeix aquesta amable persecució 
protagonitzada per Marian Barahona, Susana 
Ribalta, Txell Sust i Mone Teruel. Recital 
elegantment coreografiat per Bealia Guerra 
que posseeix la intimitat dels espectacles de 
‘cabaret’ de Nova York. Dels que s’estilaven 
a la sobretaula a mitja llum de l’Oak Room de 
l’Algonquin, sempre retent homenatge a la 
gran tradició de la música popular americana. 
Excel·lents veus, eficaces actrius per a una 
història sense complicacions, d’humor 
senzill, amb el seu punt just per recordar una 
esbojarrada slapstick comedy. Si Barcelona 
tingués un acollidor local de referència per 
a aquest tipus de recitals, aquesta seria la 
producció de la casa.  Juan Carlos Olivares

Nu
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Les dones de Frank

�����

DE QUÈ VA…
Circ sense 
ornaments, pur i 
senzill.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per veure números 
infreqüents com 
l’aeri de força 
capil·lar.

 Ateneu Popular de 9 

Barris. M: Trinitat Nova. 

Fins al 20 de gener. 

6-12 €.

DE QUÈ VA…
Un grup de 
fans de Sinatra 
persegueixen el seu 
record pel món.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per gaudir de bones 
veus i del meravellós 
songbook de la Veu.

 Teatre Gaudí.  

M: Sagrada Família. Fins al 

27 de gener. 24 €.

Per sortir cantant, timeout.cat/musicals

D
AV

ID
 R

U
A

N
O

M
AY

 Z
IR

C
U

S


