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Mitjà: Time Out

Sota la premissa que el gènere masculí te una tendència innata cap a la violència, avalada per les

estadístiques, i que el mascle no tolera la competència de la femella, el britànic Dennis Kelly firma una

obra de caire feminista que ens arriba en una brillant interpretació d’Anna Sahun. L’actriu es doctora en

aquest llarg monòleg que comença amb aires de comèdia i que poc a poc camina cap a la tragèdia.

Ella és una esposa i mare que narra la història del seu matrimoni des de que coneix l’home de la seva

vida a la cua d’un vol d’Easyjet a l’aeroport de Nàpols amb qui es casarà i tindrà dos fills, una nena que

juga a construir un edifici i el seu germanet més petit que pensa en destruir-lo tot jugant a fer la guerra.

Les coses es torceran i ella descobrirà, ai las, que en realitat no coneixia gens aquell home. Però serà

massa tard.

Diria que a la primera part del text hi ha un excés d’informació banal que sembla voler distreure sobre el

gir que farà en la segona i en la qual és difícil saber des d’on ens parla la protagonista. Quan ella ensenya

les cartes, però, l’obra i la mateixa actriu agafen volada i aconsegueixen emocionar fins a la llàgrima.
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‘La partida d’escacs’: l’entreteniment
per damunt la profunditat

 

Iván Morales, deixant de banda la seva personalitat més
creativa, es converteix aquí en l'eficaç director d'un espectacle
confeccionat per damunt de tot per tal d'oferir-li...
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‘Ricard III’: el pervers rei desdibuixat
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‘El temps que no tindrem’: amors que
marquen la vida
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Per teatralnet - 16 de Juliol de 2018

Hamilton: rapejant l’excitació que
provoquen les obres mestres

Més

Per teatralnet - 7 de Juny de 2018

Una de talents emergents…amb reafirmació dels
ja consagrats

Jazz diví, pors internes, enginy esmolat i clàssics

Darrers dies

Veure més…

Blogs Opinió

“Estàs excitat?”, et pregunta amablement l’empleat del
Victoria Palace Theatre de Londres que va reordenant
la llarga cua …

Doncs si us sembla, comencem justament pel primer
apartat; pel talent emergent d’un jove autor que, amb
unes …

Crític: Juan Carlos Olivares Mitjà: Time Out En el musical, quan
comença la música les emocions es tornen honestes i les
paraules sinceres. Aquest codi es...
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que es perden pel camí
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Per teatralnet - 27 d'Abril de 2018

Temps salvatge, l’amenaça que sembla externa i
el perill que ve del teu interior

Recordeu la piscina pública …

El destí és el destí. I estava escrit que –mentre el
drama polític segueix marcant el nostre dia …
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