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La gent 
normal n 

existeix
Sergi Belbel dirigeix una 

com edia de Gabriele de Lúea a 
La Villarroel, ‘Vaselina’.

Per Andreu Gomila

Més propostes a
tim eout.cat/
teatre-setembre

bé aquests personatges 
margináis”.

El director, tot i ser una 
comédia, diu que no rha 
dirigida com a tal, sino 
com “una cosa realista”, 

molt propera ais actors que 
té (Castell, Joan Negrié, Joan Miquel Reig, 
Artur Busquéis i Karin Barbeta). “Tota l’obra 
se sustenta en la relació entre la mare i el 
f i 11, la M i na i el Fi 1, i ncapagos de d i r-se que 
s ’estim en”, assenyala Belbel, que nos’está 
de comparar Vaselina  amb les obres deis 
angryyoun gm en  (John Osborne, Arnold 
Wesker, etc.) que ais anys 50  del segle 
passat van baixar al carrer per explicar com 
parlava i qué feia la gent. Per aixó el director 

destaca la feinada que ha fet 
Negrié traduint la pega, sense 
recorrer “al barbarisme per fer la 
gracieta”. ■
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LA ‘RENTRÉE’ D’ENGUANY pertany a Sergi 
Belbel. Estrena Vaselina  a La Villarroel, 
pero reestrena tres obres més: U nagossa  
en un clescam pat, de Claudia Cedo, a 
la Beckett; Aixó j a  h o  h e  viscut, de J.B . 
Priestley, a la Biblioteca de Catalunya, i 
Sáp ien s , de Roe Esquius, a la Flyhard. Poca 
broma, amb el director. De totes, la més 
poca-solta, sens dubte, és el Vaselina  de 
Fautor italiá Gabriele di Lúea. I la titllem 
així perqué és una comédia 
que ens parla de dos nois que 
conreen marihuana al seu pis 
i tenen la pensada d’enviar-la 
a Méxic en el cul d’un gos per 
comengar una revolució. Són 
en Charlie i en Fil. També hi ha 
la mare ludópata d’aquest (la 
Mina), una noia grassoneta (la 
Wanda) i la sorpresa d’última 
hora, el pare trans del Fil i 
exmarit de la Mina (FAnnalisa).

Per Belbel, tanmateix, cap 
d’aquests personatges és 
irreal. “Tots tenen una mena

d’alienació”, matisa el director, que 
deixa ciar que la figura “més béstia” és la 
Mina, a qui dona vida Lluísa Castell. De 
fet, es pregunta si al món en qué vivim hi 
ha algú normal. “No n’hi ha”, dispara. “El 
més complicat és el pare i no perqué siguí 

trans, sinó perqué és un fanátic 
religiós”, afegeix.

El més sorprenent de la 
pega és com de políticament 
incorrecta és, ja que tota Festona 
ataca “tópicsdels quals no 
podem parlar-ne”, almenys en 
un teatre. Havent-hi una noia 
obesa, una dona que era un 
home i una ludópata en escena 
ja es poden imaginar de qué van 
elsacudits. Belbel, tanmateix, 
destaca “la humanitat” amb 
qué Di Lúea ha escrit Fobra, 
digna d’algú que “coneix molt

“El més 
complicat 
és el pare, 
no perser 
trans sinó 
per fanátic 
religiós”
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Teatreidansa

Persones potencialment perilloses

★  ★ ★

MALGRAT QUE L’AUTOR, Roger 
Torns, li vulgui treure més suc, 
to t extrapolant el conflicte 
familiar que planteja a la seva 
nova obra fins al conflicte del 
país, el cert és que Persones 
potencialment perilloses és 
un drama familiar. Un drama 
amb secrets testamentaris, 
traumes emocionáis i mentides 
protectores plantejat sobre 
quatre personatges i un gos, 
quasi absent.

La mare, vídua en segones 
núpcies; la Raquel,filia 
d ’aquest matrimoni, una egoísta 
adolescent (potser és una 
redundancia) que vol dedicar-se 
a la música; el seu novio, un noi 
de poblé agitat pero d’alló més 
tendre, i,finalment, rism ael, 
el germá gran que torna a casa 
per uns dies arran de la crisi 
amb la seva parella després 
d’un incident amb una mica de 
violéncia. La Raquel i rism ael 
no es poden veure, se suposa 
que per m ord ’una pallissa que 
el noi va propinar al Negre, el 
gos d ’ella.

Tot funciona torga bé i amb 
interés fins a l ’esclat, el moment 
álgid de la violéncia sense

E QUE V
Un drama familiar
impregnatde
violéncia.

D E L A S E T M A N A

sentit, pero to t seguit l ’autor 
vol salvar el violent i fins i tot 
decideix posar-h¡ una mica de 
missatgeria moral en un tram 
final decebedor.

Notable la direcció i notables 
també les interpretacions, 
sobretot la de David López i la de 
Laura Daza. MSantiFontdevila

Una historia ben 
explicada fins al 
moment álgid de la 
funció.

H leatre ían ta ran tana . 

M: ParaMel. Fins al 22 

desetembre. 12-21 €.

Peter Pan ★  ★ ★

DE QUEV
El clássic de Barrie 
en clau de conte.

Perqué estimula la 
imaginado

E  El Maldá. M: Liceu. 

Fins al 6 desetembre. 

14 €.

EL TELÓ DE boca era un 
element cabdal deis teatres 
abans que les successives 
revolucions escéniques 
qüestionessin l’espai de 
representació amb el trencament 
de la quarta paret i la seva 
desaparició en els nous teatres o 
entrada en desús en aquells que 
el tenen. És, dones, tot un encert 
que la companyia L'excéntrica 
hagi aixecat al mig de la sala del 
Maldá un magnífic teló vermell 
amb serrells daurats per a la 
seva versió de la coneguda i 
mágica historia de Peter Pan. Un 
teló darrere del qual s’amaga 
1’habitació de Wendy, John i 
Michael, el País de Mai Més, el 
vaixell del capitá James Garfi, el

mar de les sirenes i bona part 
del món sorgit de l’ imaginari 
de l’escriptor escocés James 
Matthew Barrie que anirem 
descobrint entre teló i teló.

Un joc teatral pie deis recursos 
d ’un encisadorteatre artesanal 
d’antuvi que a pel-la básicament 
a la imaginació de l’espectador i 
que está condu'ít per tres notables 
intérprets que assumeixen tots 
els papers de Lauca amb eines 
molt própies del món del clown. 
Llástima que des de la direcció no 
s’aprofitin prou les possibilitats 
deis recursos escénics emprats, 
els jocs d ’ombres, per exemple, de 
manera que es malmet una mica 
la poética a la qual sens dubte 
l’espectacle aspira. ■  S. F.

ENS
AGRADA

Grans obres que no 
et pots perdre

UNAGOSSAEN  
UN DESCAMPAT

★ ★ ★ ★
La gran obra de Cláudia 

Cedo torna per recordar
nos que l’artneixde les 
vivéncies més intenses. 

->Sala Beckett. M: Poblenou. 

Del 19 desetembre al 13 

d'octubre. 10-20 €.

CASA DE NINES
★  ★ ★ ★

Silvia Munt dirigeix la versió 
que Lucas Nathhafetdel 

clássic d’lbsen,amb Ramón 
Madaula, EmmaVilarasau, 
Isabel Rocatti i JúliaTruyol.

Romea. M: Liceu. Del 4 al 29 

desetembre. 24 €.

A IX Ó JA H O H E
VISCUT
★  ★ ★ ★

L’enigmaembolcalla 
aquesta obra deJ.B. Priestley 
que qüestiona la idea de la 

temporalitat lineal.
Biblioteca de Catalunya.

M: Liceu. Del 18 al 29 de 

setembre. 18-28 €.

KAREN
★  ★ ★

La nova obra d’EverBIanchet 
planteja: qué series capag 

deferpel teu fill?
->T. Gaudí. Del 12 desetembre 

al 13 d’octubre. 12 €.
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