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De mares i filles, a la Biblioteca de Catalunya
a reina de bellesa de 

Leenane, un dels 

màxims exponents 

del teatre de la cruel-

tat, arriba a la Biblio-

teca de Catalunya. L’autor d’aques-

ta peça és l’escriptor britànic Mar-

tin McDonagh. Dirigida per Julio 

Manrique i protagonitzada per En-

ric Auquer, Marissa Josa, Marta 

Marco i Ernest Villegas, amb traduc-

ció de Vicky Peña (actriu que va in-

terpretar en el seu moment, al cos-

tat de Montserrat Carulla, el paper 

de filla i mare), la peça forma part 

de la trilogia de Leenane, petit po-

ble de la costa oest d’Irlanda, on 

transcorre la cruenta història que 

va escriure McDonagh l’ any 1996. 

Sorprèn que la peça la va escriure 

l´autor amb 23 anys. El que no sor-

prèn és que tingués el reconeixe-

ment del públic i la crítica en forma 

de tota mena de premis i és un dels 

textos que s’utilitza a l’escoles de 

teatre per formar actrius i actors. Es 

tracta d’una producció de la Perla 

29. 

L’obra ensenya la relació entre 

dues dones, mare i filla, i dos ger-

mans, Pato i Ray. Aquests quatre 

personatges apareixen en una obra 

que parla de les relacions humanes, 

de manera estranya i propera a la 

vegada, quotidiana, amb un grau 

de crueltat, humor negre i violèn-

cia en l’ús de la llengua. Com li pas-

sa a García Márquez amb Macon-

do a McDonagh li passa el mateix 

perquè la història local es fa univer-

sal perquè podria ocórrer en qual-

sevol poble del planeta, en aquesta 

història de víctimes i botxins hi ha 

molt de quotidià i col·loquial. El 

tràgic i el còmic es donen la mà i fan 

que l’espectador doni vida a  una 

riallada gamberra i cínica davant les 

situacions familiars. 

POR DELS PERSONATGES  
La peça juga amb la por dels perso-

natges, tots pateixen d’una mane-

ra o altra. Com li passa a la mare, 

amb una Marissa Josa en plena for-

ma, una dona gran aterrida davant 

la soledat, que manté una relació 

totalment malaltissa i absorbent 

amb la seva filla. 

L’escenografia de Sebastià Brosa 

aporta una sensació de pobresa, de 

deixadesa, de brutícia i males olors, 

la pluja i la terra aïllen la casa pobra 

i antiquada. Amb el públic com es-

pia a cada costat del escenari, com 

tafaners de la vida d’aquests quatre 

personatges, enganxats al drama. 

La tensió es dispara entre mare i fi-

lla. La una no vol quedar-se sola a 

les muntanyes ni sentir parlar d’un 

asil i l’altra desitja volar d’aquella 

presó a qualsevol preu. La música, 

com passa en els muntatges de Ju-

lio Manrique, marquen els quadres 

emotius que deixen l’espectador 

sense alè. 

Darrere de les rialles, darrere de 

l’humor negre, darrere de la ironia 

i l’esperpent irlandès hi ha una 

història profundament commove-

dora que Julio Manrique sap gestio-

nar emocionalment de forma Di-

recta i lúcida  a vegades amb la il·lu-

minació i altras vegades amb la mú-

sica o amb  un efecte com la  pluja, 

la pols o el  foc. Paraules mordaces 

i ombrívoles, visions domèstiques 

de quatre personatges esbojarrats i 

dolços atrapats en el drama de les 

seves existències. Són quatre per-

sonatges, però el paper de les do-

nes és un repte valent i aterridor al 

mateix temps, requereix una ener-

gia especial, ferotge, mordaç, sagaç 

i empàtica. No se la perdin, una de 

les obres de teatre imprescindibles 

de la temporada. 

 

* L’autor és professor del INS Vila-
decavalls i cofundador i director de 
la Companyia 8
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Temes malauradament molt 

propers i que fan que ens 

acostem més a l´obra. 

La cara dels socis a  l´esce-

na final quan s´assabenten 

que, finalment, cap ha 

d´anar a la  presó i mentre 

els llums es van apagant a 

poc a poc ens ve al cap una 

pregunta: Qui són realment 

els nostres companys de fei-

na?. 

El grup ARC de Fals va presentar l’obra “7 anys”, de Roger Gual. ALBERTO TALLÓN

Camp de batalla
Sarah Bernat 

La Sala Crespi  presentà, diu-

menge passat, la setena obra 

que concorre al XLV premi 

Ciutat de Terrassa de Teatre. 

“7anys” de Roger Gual (Bar-

celona 1973), es va estrenar 

com a pel·lícula a la platafor-

ma Netflix. Després de tenir 

un gran èxit d´audiència se’n 

va fer l´adaptació al món del  

teatre. La que ens presenta el 

grup ARC de Fals és una 

adaptació d‘en Francesc Par-

cerises que a l´hora n’ és el 

director. 

Quatre socis d’una empre-

sa d’èxit, el Marcel (Aleix 

Compte), el Lluís (Jordi Gon-

zález), el Carles (Xavier Si-

mon) i la Verònica (Tai Ba-

zan), han desviat fons a Suïs-

sa. Han de trobar la solució 

perquè no els enxampin i 

aquesta solució passa per-

què un d’ells es declari cul-

pable i pugui salvar als com-

panys. Se’ls demanen set 

anys de presó. 

UN MEDIADOR 
Com que no saben com sor-

tir-se’n sol.liciten l’ajuda 

d’un mediador (Antoni Ar-

nau) que, aprofitant que hi 

ha un joc d´escacs a l´ofici-

na, demana a cada u que es-

culli la fitxa que més el repre-

senta. El joc comença! 

El que aparentment sem-

blava un espai cordial on tots 

els membres intentaven bus-

car una solució raonable, de 

sobte, es converteix en un 

camp de batalla. Els retrets i 

insults hi afloren quan el me-

diador els demana que votin 

quin dels seus companys ha 

d´assumir la condemna. 

De mica en mica es van 

traient la màscara i desco-

breixen que treballaven amb 

autèntics desconeguts. Tots 

quatre tenen interessos dife-

rents i opinions diverses. 

El despatx, únic decorat, 

serà el marc on es conside-

raran temes com la corrup-

ció, la presó o la intolerància. 

Crítica del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre
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� St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14   
     Cinemacatalunya@terrassa.cat  
     www.terrassadigital.cat/cinema 
 

� GREEN BOOK 
     16:40 / 19:20 / 22:00 h. 
� DESTROYER 
     16:50 / 19:30 / 22:05 h. 

CINESA 

�  Avda. de Can Jofresa, 85 - Te-
rrassa. Parc Vallès, autopista C-18, 
sortida Sta. Margarida. Tel. d’in-
formació i reserves: 902 333 231. 
Tel. venda d’entrades: 902 333 231. 

� CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3 
Digital 16:00 18:20 20:40 
Català 18:00 
Digital 17:00 19:20 21:40 
� ¿PODRAS PERDONARME ALGÚN DÍA?  
Digital 16:05 21:15 
� 4 LATAS  
Digital 17:30 19:50 22:15 

� ALITA: ÁNGEL DE COMBATE  
Digital 15:45 18:40 20:00 22:10 
� AQUAMAN 
Digital 20:50 
� BAJO EL MISMO TECHO 
Digital 18:05 20:15 22:20 
� BOHEMIAN RHAPSODY 
Digital 15:50 18:35 21:30 
� CREED II LA LEYENDA DE ROCKY  
Digital 16:25 19:05 21:45 
� DESTROYER. UNA MUJER HERIDA 
Digital 16:15 18:55 21:35 

� FEEDBACK 
Digital 15:45 17:50 20:05 22:30 
� FELIZ DIA DE TU MUERTE 2 
Digital 17:10 19:15 21:20 
� GLASS (CRISTAL) 
Digital 16:45 19:30 22:05  
� GREEN BOOK 
Digital 16:20 19:00 21:30  
� HOLMES & WATSON 
Digital 15:45 19:25 
� LA FAVORITA 
Digital 16:35 18:50 
� LA LEGO PELÍCULA2 
Digital 18:15 20:25 
� MARÍA, LA REINA DE ESCOCIA 
Digital 16:10 21:20 
� PERDIENDO EL ESTE 
Digital 16:10 18:10 20:30 22:30 
� SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO 
Digital 15:50 

� THE PRODIGY 
Digital 22:30  
� UNA CUESTIÓN DE GÉNERO 
Digital 16:40 19:10 21:55 
� VAN GOGH, A LAS PUERTAS DE 

LA ETERNIDAD 
Digital 16:30 18:30 21:50 
 

TEATRE 

 

� 

.  Sala 
Crespi,  Casal  de Sant Pere,  59.  
Diumenge, 10 de març a les 6 de 
la tarda “M’ESPERARÀS?”  de 
Carles Alberola. Per Taller de Tea-
tre de Figueres, Figueres. 

 
� FemSala – Amics de les Arts i Jo-

ventuts Musicals – Concert: Octu-
bre, cançons per la llibertat, amb 
A GRUP VOCAL, i la participació de 
la Coral Ohana. Dissabte 9 de març 
a les 21:30. Info a ww.amicsde-
lesarts-jjmm.cat o al 93.785.92.31. 
Entrades a : www.entrapolis.com 
C/ Teatre 2 - Terrassa  

 
� TEATRE: L’Associació Companyia de 

Teatre 34 Passes, reposa, degut a l’èxit 
obtingut en la seva estrena, “El merca-
der de Venècia”, de William Shakespea-
re. Els dies 16 i 17 de març de 2019 
(Dis.21.30h, Diu. 18.00h). A la Sala XAVI 
SALLENT, C/ PERE FIZES, 25, de Terrassa. 
Informació i venda de localitats: 620 526 
339 - 639 426 324 - 659 418 360 (Reser-
ves telefòniques i per Whatsapp). 
www.34passes.com-info@34passes.com

publicaciones@canaimacomunicacion.com - 07/03/2019 07:01 - 46.26.119.239
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