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RAMON OLIVER

Els fantasmes de la ressaca
FRANCESC ORELLA ES POSA DIVERTIDAMENT TXEKHOVIÀ PERSEGUIT PER LES OMBRES DEL PASSAT

És ben cert que de vegades
Txékhov va definir com a co-
mèdies obres teatrals seves
que, quan les veus, et deixen
amb un nus a la gola i humi-
tat als ulls. Però no és menys
cert que, quan volia –i molts
dels seus fantàstics contes
en són una prova–, Txékhov
també sabia com fer-te riure
d’allò més. I és cert, alhora,
que al seu teatre hi ha mo-
ments en els quals l’esclat
dramàtic resulta tan patètic
que també es pot presentar re-
marcant un dolorós humor.
El millor exemple el tenim
en l’atac que pateix, amb la
pistola a la mà, l’Oncle Vània
quan s’enfronta amb el fra-
càs global de la seva existèn-
cia: el que podria haver acabat
en assassinat acaba transfor-
mant-se en un ridícul espan-
tós. I veure els altres fent el
ridícul sempre convida que se
t’escapi una rialla.
És clar que, per semblar pa-

tètic, no cal que et presen-
tis com un fracassat. I n’és un
bon exemple l’aclamat actor
que protagonitza aquesta peça
de nova creació que Carles
Alfaro i Enric Benavent han
escrit recollint d’aquí i d’allà
situacions, arguments i perso-

natges que Txékhov va deixar
escrits en relats breus, his-
tòries humorístiques i cartes
publicades abans que el mes-
tre complís 24 anys (és a dir,
abans del 1884).

Un homenatge ben lluït
No és veritat, això que ningú
no és profeta a casa seva. En
Vassili, un actor veterà i molt
respectat, ha tornat a la seva
petita ciutat natal i la festa
que li han organitzat al tea-
tre de la població ha estat ben
sonada. Tant, i amb tan ge-
neroses dosis d’alcohol, que
ni recorda com es va quedar

adormit en un camerino. Però,
ara que s’ha despertat, la re-
alitat li ha esclatat a la cara:
per molts homenatges que li
tributin, el cert és que, com-
plerts els setanta, s’enfronta
amb la vellesamés sol que un
cargol. És aquest el preu que
ha hagut de pagar per viure
una existència de comediant?

L’ÚLTIM ACTE

A PARTIR D’ANTON TXÉKHOV. DIR.: CARLES ALFARO. INT.: FRANCESC ORELLA,
NINA, CRISTINA PLAZAS, BÁRBARA GRANADOS. TEATRE GOYA. JOAQUÍN COSTA,
68. METRO: UNIVERSITAT (L1, L2). TEL.: 933 435 323. DATA: FINS AL 24/3.
HORARI: DE DT. A DV., 20.30H; DS., 18 I 20.30H; DG., 18.30H. PREU: 20-28€.

• Teatregoya.cat

Podeu consultar totes les estrenes
d’aquesta setmana al web
Lavanguardia.com/cultura/teatro

paraullles. SALA HIROSHIMA. DATA:
15/2. HORARI: 20.30H. PREU: 16-20€.

• Hiroshima.cat

LA DONA PANTERA
Res a veure amb el clàssic del cine-
ma de terror: mentre la protagonis-
ta de la pel·lícula es transformava
en pantera per tal de fugir de la
sexualitat, aquesta es passa tota
l’estona anant de llit en llit. I és que,
aquí on la veieu, ella no és altra que
la versió femenina de don Joan;
una ‘dona Joana’ sorgida del teatre
de Josep Palau i Fabre a la qual la
companyia Projecte Ingenu, dirigida
per Marc Chornet, farà passar per
la consulta del psicoanalista: cal
explorar l’inconscient de tanta
seducció. ESCENARI BROSSA. DATA:
FINS AL 10/3. HORARI: DE DC. A DS.,

20.30H; DG., 19H. PREU: 14-20€.

25% DE DESCOMPTE
• Escenaribrossa.cat

DIONISIO
Set anys feia que Rafael Amargo
no estrenava un d’aquests
espectacles seus en els quals el
flamenc es fusiona amb qualsevol
altre ritme fusionable, i es barreja
amb dansa clàssica, elements
contemporanis i fragments
textuals. Una concupiscència
creativa sens dubte molt del
gust del déu Dionís, altrament
conegut com a Bacus. Ja sabeu
que les seves ganes de vi i de festa
arrauxada són vistes una mica
com l’origen del teatre abans que
aquest es posés seriós. I a Amargo
també li venia molt de gust tornar
a muntar una orgia escènica i
coreogràfica. TEATRE APOLO. DATA;
FINS AL 3/3. HORARI: DE DC. A DV.,

21H; DS., 18.30H; DG., 19H. PREU:
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15, 16 i 17 FEBRER 2019

Divendres i Dissabte de 10 a 21h.
Diumenge de 10 a 17h.

20 MD Show
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FIRA DE CORNELLÀ
Tirso de Molina, 34. Cornellà de Llobregat.

93 474 02 02

entrada 2x1
presentant aquest anunci

Potser li vénen a donar res-
posta aquests tres esperits
femenins (com podeu com-
provar, tres actrius ben no-
tables) que se li han aparegut
per fer-lo viatjar al passat, una
mica com si fossin els fantas-
mes deMr. Scrooge, encara
que no sigui Nadal. La tragico-
mèdia de la vida està servida!

Un irrecognoscible Orella envoltat per les fantasmals Cristina Plazas, Bárbara Granados i Nina. FOTO: DAVID RUANO


