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Teatre i dansa

Time Out Barcelona  21 - 27 de febrer 2019

S’ACABEN DE SEPARAR 
pacíficament, el Roger i la Clàudia. 
Però només ho sembla. Ella va 
a la casa familiar a recollir roba 
d’hivern on l’ex es fa el trobadís. 
Discutiran. Esclar. I ho faran pel 
fill. Una altra obra sobre la ruptura 
del matrimoni i la confrontació 
entre els cònjuges? Doncs sí, però 
amb una particularitat important. 
El Roger és un maltractador 

psicològic. Una cosa que ha marcat la Clàudia.
Jordi Casanovas construeix una dansa verbal, un riu de 

paraules amb les quals la parella es colpeix i fereix fins a 
provocar una tragèdia. Al meu entendre, però, es tracta 
d’un duel desigual perquè l’autor ha vestit molt millor el 
Roger, editor, culte i amb una cínica actitud dialogant que 
emmascara el seu masclisme, que la Clàudia, mare sense 
vida professional i amb antecedents psiquiàtrics.

Casanovas descriu amb gran encert les formes del 
maltractament sense sang i els esplèndids diàlegs 
funcionen creant tensió i per moments suspens fins que en 
el tram final l’autor introdueix un cop d’efecte per concloure 
la història de forma rotunda i fer honor al títol de l’obra. I 
és en aquest tram final on trontolla la credibilitat. Per què? 
En part diria que perquè la meticulosa direcció d’actors de 
Pere Riera, que fins a aquell moment ha conduït el drama 
amb intensitat, cedeix a una exageració melodramàtica que 
grinyola. I és que la venjança se serveix freda. Sens dubte 
que el gran al·licient de la funció és el treball de Laia Marull 
–el millor que ha fet en teatre i un paper que recorda el que 
va encarnar a la pel·lícula Te doy mis ojos– i de Pablo Derqui, 
magnífic en l’expressió de la violència amenaçadora tot i 
algun crit que sobra. Un gran duel. Santi Fondevila

DE QUÈ VA...
Una parella 
discuteix sobre la 
custòdia del fill.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Laia Marull i Pablo 
Derqui ofereixen 
un gran duel 
interpretatiu.

 La Villarroel. M: Urgell. 

Fins al 17 de març. 

20-28 €.

La dansa de la venjança

�����

OBRA DE LA SETMANA

JACQUES TOURNEUR ESTRENA el 1942 la 
seva obra mestra La dona pantera. El 1957 
José Luis Sáenz de Heredia presenta Faustina, 
comèdia en color amb Maria Félix posant el seu 
rostre felí al mite de Goethe. El 2019 Projecte 
Ingenu recull el títol de Tourneur i el joc de 
gèneres de Sáenz de Heredia per reescriure un 
altre mite: Don Joan. El gran depredador sexual 
que reneix en aquest muntatge desdoblat en 
home (Xavier Torra) i dona (Roser Tapias) a 
partir del material literari creat per Josep Palau 
i Fabre en cinc títols, adaptats per Anna M. 
Ricart. A l’Escenari Joan Brossa sona a més 
el Don Giovanni de Mozart-Da Ponte. Òpera, 
cinema, literatura i teatre en una posada en 
escena, dirigida per Marc Chornet, que fusiona 
poètica i denúncia per entrar a fons en el rebuig 
que genera en la societat l’expressió del desig 
sexual de la dona. Una reflexió que a l’escenari 
es transforma en un complex calidoscopi 
de perspectives produïdes per una creativa 
interacció entre el directe teatral i la captació 
en vídeo, que enriqueix la proposta d’aquest 
col·lectiu sempre preocupat per l’ambició 
plàstica de la seva dramatúrgia.  J.C.O.

LA MEMÒRIA RECORDA aquell primer i llunyà 
muntatge català de La reina de la bellesa de 
Leenane, dirigit per Mario Gas, com un drama 
fosc i rural amb ràfegues d’humor sàdic. Un 
Dickens de violència explícita. Vint anys més 
tard, Julio Manrique recull el text fundacional 
de Martin McDonagh per donar-li un to més 
suburbial, social i amb una comicitat més 
directa i evident. Història tremebunda de 
relacions destructives i tòxiques entre mare i 
filla amb el guinyol trash de Little Britain.

Sebastià Brossa les enclaustra en una illa-
fortalesa de misèria humana realista envoltada 
per bassals de pluja. Un fossat d’inclemència 
pel qual Manrique fa córrer els seus intèrprets 
en una esplèndida solució per a la cadena 
d’el·lipsis. Una direcció plena de detalls –com 
la convivència de diferents temps narratius– 
que fan d’aquest muntatge un triomfal retorn 
a l’òpera prima de McDonagh. Èxit subratllat 
pel gran treball interpretatiu de Marissa Josa 
i Marta Marco i Enric Auquer i Ernest Villegas. 
Una esplèndida Marco (Maureen, la filla) tant en 
les escenes més crues com en les d’esperança 
i intimitat amb un molt afinat Villegas (l’home 
que podria salvar-la).  Juan Carlos Olivares

La dona pantera
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La reina de la bellesa de...
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DE QUÈ VA…
El mite de Don Joan 
desdoblat en home 
i dona.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per admirar la 
perspectiva múltiple 
creada per Projecte 
Ingenu.

 La Seca.  

M: Jaume I. Fins al 10 de 

març. 13-20 €.

DE QUÈ VA…
La relació 
destructiva entre una 
dona i la seva mare a 
la Irlanda profunda.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Excel·lent direcció 
i una magnífica 
Marta Marco.

 Biblioteca de Catalunya. 

M: Liceu. Fins al 14 d’abril. 

A partir de 18 €.

Més estrenes a timeout.cat/teatre-febrer
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