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Teatre i dansa

Time Out Barcelona  7 - 13 de febrer 2019

ORIOL BROGGI TORNA a portar 
Bertolt Brecht al TNC, on va 
estrenar fa onze anys El cercle de 
guix caucasià. Torna amb un altre 
títol major del mestre alemany: La 
bona persona de Sezuan, que feia 
21 anys que no es representava 
en català. Brecht no abunda en els 
nostres escenaris. Absència que desperta alertes, temors 
i dubtes en els responsables de recuperar un dels grans 
clàssics europeus del segle XX, tot i que el prestigi de la 
seva teoria teatral està seriosament tocat per la teatrologia 
contemporània. La sensació que deixa l’estrany muntatge és 
que la consigna sigui que sembli el menys brechtià possible, 
com si l’autor ‘desconegut’ fos verí per a la taquilla. 

S’imposa una visió daurada, amable, de faula llunyana 
i antiga, amb especial protagonisme –per no dir excessiu 
i distorsionant– de la suau cadència de les composicions 
de Joan Garriga, deixant el compositor original (Paul 
Dessau) com una menció a la pàgina equivocada. Un 
musical suburbial i lleugerament proletari que accentua 
els trets costumistes i tragicòmics dels personatges, que 
condicionen les decisions morals de la prostituta Shen-Te 
i el seu alter ego, l’explotador Shui-Ta, doble personatge 
interpretat per una espectacular Clara Segura, que 
assumeix amb grandesa i llum l’enorme responsabilitat 
que li ofereix Brecht. Aquí queda com a record memorable 
d’aquest muntatge la seva primera escena amb el també 
formidable Joan Carreras. Juan Carlos Olivares

La bona persona de...
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OBRA DE LA SETMANA

TORNAR A IONESCO per tornar a l’absurd. A 
l’absurd quotidià. A l’absurd de la naturalesa 
humana. I fer-ho amb una obra molt em sembla 
que inèdita a Catalunya però amb totes les 
constants del teatre del romanès. Aquí es 
tracta d’un matrimoni que, tancat al seu 
apartament, discuteix si el cargol i la tortuga 
són o no d’una mateixa espècie mentre deixen 
anar breus informacions de les seves vides i 
s’espanten amb la guerra que els amenaça 
des de l’exterior. 

La principal dificultat del teatre de l’absurd 
rau a definir el lloc des del qual parlen uns 
personatges aparentment normals però 
amb uns comportaments i diàlegs fora de 
tota lògica. Això i saber explotar l’humor que 
neix de la banalitat i els jocs de sense sentit 
del que diuen i a contraposar la duresa del 
drama vital i col·lectiu amb la lleugeresa de la 
comèdia negra. Tant la traducció de Montse 
Bonet i Lluís Hansen com la direcció d’ella són 
impecables. En un espai escènic auster però 
molt ben definit (Bibiana Puigdefàbregas), 
Bonet aconsegueix una fantàstica i propera 
familiaritat de la parella a la qual serveixen 
brillantment Montse Puga i, sobretot, Òscar 
Intente. Celebrat retorn.  Santi Fondevila

LA VERSIÓ DE Roberto Romei del text de David 
Greig (encàrrec del Citizen Theatre de Glasgow 
per a la seva companyia amb adolescents) 
és una interessant proposta d’aplegar en un 
escenari els llenguatges i temes que podrien 
enganxar un públic jove ‘normal’. Res de nerds 
que prefereixen Pinter al Primavera Sound. 
Encara que la Cati –protagonista de la història– 
encaixi en aquest grup de desclassats, les 
seves desgràcies es presenten com a episodis 
d’un concert de The Prinzelles. Una versió 
suavitzada de The Runaways amb temes de The 
Mamzelles.

Banda formada per Blanca García-Lladó, 
Clara Manyós i Berta Pipó, que a més 
assumeixen tots els personatges de l’obra 
en un exercici de radical simplicitat. Gest i 
veu són suficients perquè cadascuna d’elles 
vagin canviant de gènere i edat. Un musical en 
format concert que juga amb l’estil desmanegat 
del grunge o el garage rock. Ambient que 
encaixa molt bé amb el difícil entorn social de 
la protagonista, duresa que potser s’entén 
millor en el seu context original del proletariat 
escocès que a Calafell. També es nota massa 
l’estímul generacional del text.  J.C.O.

Deliri a dos
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DE QUÈ VA…
Un matrimoni que 
discuteix mentre la 
guerra els amenaça.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Un magnífic i lúdic 
exemple de teatre 
de l’absurd.

 Teatre Akadèmia. 

M: Hospital Clinic. Fins al 

17 de febrer. 18-22 €.

DE QUÈ VA…
Una comèdia-
concert ben negra i 
grunge.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per acompanyar 
la Cati, una nerd 
autoconscient.

 Teatre Tantarantana. 

M: Paral·lel. Fins al 17 de 

febrer. 12-21 €.

En teniu més a timeout.cat/critiques-teatre
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DE QUÈ VA...
El clàssic de Brecht 
passat pel filtre 
daurat de Broggi.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per gaudir de nou 
del talent de Clara 
Segura.

 TNC. M: Glòries. Fins al 

17 de març. 29 €.


