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T TEATRE

Hi ha persones –i fins i tot
algun partit polític– que
presumeixen d’anar sem-
pre enarborant la bandera
de la bondat, assumint que
en temes d’ètica i justícia so-
cial no hi ha qui els pugui fer
ombra. Doncs aquestes per-
sones i partits polítics, abans
de donar-se tants fums ètics,
haurien de prendre nota del
que li va passar a Xen Te,
la generosa prostituta de
la ciutat xinesa de Sezuan
que Bertolt Brecht conver-
teix en protagonista d’una
de les mostres més eloqüents
del seu teatre èpic. Tot i que,
amb el temps, Brecht va
preferir substituir l’adjec-
tiu èpic per dialèctic: del que

RAMON OLIVER es tractava era de mostrar a
l’escenari la dialèctica dels
fets que s’estan represen-
tant, marcant distàncies amb
aquella altra mena de teatre
que busca que el públic quedi
emocionalment enxampat
per allò que està veient.
Però tornem a la Xen

Te. Resulta que uns déus
xinesos cansats d’anar de
poble en poble sense trobar
ningú prou bo per perdre
cinc minuts per ajudar un
altre ésser humà, han aca-
bat coneixent aquesta pros-
tituta altruista capaç, fins i
tot, de deixar penjada la cita
amb un client per tal de mos-
trar-se caritativa amb qui
la necessita. Tanta bondat
ha de ser divinament recom-
pensada. Però hi ha recom-
penses que es poden conver-
tir en veritables condemnes.

Us presento el meu cosí
A la comèdia El senyor
Puntila i el seu criat Matti,
Brecht, a l’estil del Chaplin

de Llums de la ciutat,
ens mostra un ric
terratinent que,
quan està sobri,
actua com el més
salvatge i cínic
capitalista,
però que quan
porta unes

copes de
més,

es transforma en la persona
més amable i generosa del
món. Doncs bé: també Xen
Te acabarà comprenent que,
si vol sobreviure a la de-
manda que origina la seva
disposició a tanta oferta de
bondat, haurà de recórrer a
la dualitat. I aquí és on entra
en joc el seu cosí Xui Ta.

Jo sóc un altre
Tal com ens diu Esteve
Miralles al pròleg de l’edi-
ció del text, això d’assumir
les pròpies contradiccions en
públic és tan feixuc que sem-
pre és més fàcil desdoblar-te
en dos, i fer que una meitat
actuï de la manera que l’altra
meitat de tu mateix no es po-
dria permetre mai.
I aquest desdoblament, del

qual de ben segur que el ta-
lent de Clara Segura sabrà
treure un gran partit in-
terpretatiu, permet a Oriol
Broggi tornar a connectar-se
amb aquell mític Teatre
Lliure de Fabià Puigserver
que tant ha marcat, també, la
seva trajectòria d’estil incon-
fusible: qui vulgui recupe-
rar el muntatge llegendari de
l’obra interpretat per Anna
Lizaran i Lluís Homar
(el seu personatge ara és
en mans de Joan Carreras)
només ha de recórrer a l’en-
registrament de l’espectacle
fet per TV3.

JAZZ NOCES DE FÍGARO

Algú dubta que si Mozart hagués
nascut uns quants segles més tard,
s’hauria posat a improvisar sense
manies en companyia d’alguna
bona banda de jazz? Paco Mir n’està
convençut. I també està convençut
que així com el món de l’òpera ha
acabat acceptant –de vegades, amb
força recança– muntatges escènics
agosarats que modifiquen el
context original de les obres, potser
arribarà el dia en què haurà de
començar a acceptar que les seves
sagrades partitures es presentin
amb arranjaments poc ortodoxos.
I, com amostra, aquí tenim aquest
casori al qual ha estat convidat un
trio de jazz comandat per Jaume
Vilaseca. TEATRE VICTÒRIA. DATA: DEL
7 AL 10/2. HORARI: DJ. I DV., 20.30H;

DS., 21H; DG., 19H. PREU: 14,20-

26,70€. 15% DE DESCOMPTE
Entradasdevanguardia.com

QUI ETS?

Doncs qui voleu que sigui sinó en
Llullu, el fill de Màrius Serra? Cert:
el noi, que va néixer amb paràlisi
cerebral, ens va deixar fa gairebé
una dècada. Però reviu cada cop
que algú obra les pàgines de
‘Quiet’, el llibre que li va dedicar el
seu pare. I ara, fins i tot protago-
nitza un espectacle amb cert aire
musical: com es nota que Judit
Farrés hi corre pel mig, amb Roger
JJJJulià i Òscar Muñoz, tots dirigits
per Joan Arqué! TEATRE LLIURE
MONTJUÏC. DATA: DEL 5 AL 10/2.

HORARI: DE DT. A DV., 20.30H; DS.,

17.30 I 21H; DG., 18H. PREU: 12-23€.

15% DE DESCOMPTE.
• Teatrelliure.com

DELIRI A DOS

Els que deliren són Montse Puga i
Òscar Intente. I qui els fa delirar,
sota la direcció de Montse Bonet,
és Eugène Ionesco, mestre del
teatre de l’absurd capaç d’obrir-nos
els ulls a tots servint-se de dosis
elevades d’humor tràgic. I capaç
de recordar-nos que tots plegats
vivim en un cau tan delirant com
aquell on resideix, després d’anys
i més anys de convivència, la
parella de la seva obra. I estem,
com ella, constantment amenaçats
per un món exterior que ens ha
declarat la guerra a tots, i se l’ha
declarada alhora a ell mateix.
TEATRE AKADÈMIA. DATA: FINS AL

17/2. HORARI: DE DC. A DS., 20.30H;

DG., 18H. PREU: 18-22€.

20% DE DESCOMPTE
• Teatreakademia.cat

POCAHONTAS O LA VERDADERA

HISTORIA DE UNA TRAVIESA

Ni els estudis Disney amb la seva
animació musical, ni el Terrence
Malick d’‘El nou món’: ningú ha
fet justícia a la princesa índia que
va acabar passejant-se per la cort
d’Anglaterra. Fins ara. Perquè
Bàrbara Mestanza ha arribat per
proclamar que s’ha acabat, això de
creure en contes que creen mirat-
ges romàntics convertits després
en frustracions gens romàntiques.
Potser ha arribat l’hora de comen-
çar a tallar les cabelleres que no
et deixen veure la veritat! SALA
BECKETT. DATA: FINS AL 17/2. HORARI:

DE DJ. A DS., 20.30H; DG., 18.30H.

PREU: 15€. 25% DE DTE.
• Salabeckett.cat

+ estrenesAlgunes paradoxes
de la bondat
BERTOLT BRECHT, ORIOL BROGGI I ELS DÉUS XINESOS S’ALIEN PER

TAL DE CONVERTIR CLARA SEGURA EN UN ÀNGEL DELS SUBURBIS

Fígaro posa unamica de jazz aMozart.

LA BONA PERSONA DE SEZUAN

DE BERTOLT BRECHT. DIR.: ORIOL
BROGGI. INT.: CLARA SEGURA, JOAN
CARRERAS, MÍRIAM ALAMANY,
MÀRCIA CISTERÓ, JORDI FIGUERAS,
MERCÈ PONS. TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA. PL. DE LES ARTS, 1.
METRO: GLÒRIES (L1). TEL.: 933 065
720. DATA: FINS AL 17/3. HORARI:
DE DJ. A DS., 20H; DG., 18H; DC. 27/2 I

6 I 13/3, 19H. PREU: 14,50-29€.

ENTRADA 13 EUROS.
Entradasdevanguardia.com

L’aviador (Joan

Carreras) li fa un avió

de paper a Xen Te

(Clara Segura).
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