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

Ho afirma en Konstantin,
el fill de l’admirada actriu
Irina Arkàdina, a la no menys
admirable obra de Txèkhov
amb la qual Àlex Rigola pensa
prendre’s tantes llibertats com
les que es va prendre en la
seva estupenda desconstruc-
ció de Vania. En Konstantin
busca que la seva trencadora
obra escènica capti tant la mi-
rada d’un públic amb ganes
de defugir antigues rutines
i prejudicis, com la mirada
amorosa de la mare i de la ga-
vina a punt de ser ferida de
mort a la qual tant estima. I
reclama aquella mena de tea-
tre capaç de buscar noves for-
mes, tot preguntant-se quina
utilitat té el teatre, que, en-
cara que presenti variacions,
ofereix sempre el mateix.

Això ho diu el personatge o
l’intèrpret?
Tant li fa; en aquesta gavina,
els parlaments dels uns es bar-
regen amb les vivències reals
dels altres. Rigola no pot estar
més d’acord amb les paraules
d’en Konstantin. I, per aixòma-
teix, fa temps que ha deixat de
banda l’exercici de les adapta-

cionsmés omenys ortodoxes.
Rigola té entremans una obra
habitada per un grapat de per-
sonatges ficats en una xarxa
emocional en la qual tothom
estima a qui no pot estimar-lo
de lamateixamanera, i tothom

estàmés omenys implicat en
la creació literària i/o l’ofici te-
atral. Deixem, doncs, que les
persones que ocupen l’escenari
puguin expressar anhels, in-
seguretats i opinions pròpies
prescindint del text encotillat.

CARROUSEL (O L’AVARAMENT
DE LA BALENA)
Aquest carrusel no és pas d’aquells
que organitza a vegades la policia
a les rotondes, sinó d’aquells
altres dels quals pots sortir amb
una bona malaltia de transmissió
sexual. La noia adolescent que
ens presenta aquesta obra de
Carla Torres Danés es troba, pre-
cisament, esperant –en una sala
d’espera un xic desconcertant– el
seu diagnòstic sobre el tema,
en companyia de la seva millor
amiga. Cosa que també convida a
pensar en quins límits ens podem,
i potser fins i tot hem de saltar,
quan existeix una amistat de debò.
ESCENARI JOAN BROSSA. DATA: DEL
18/3 AL 4/4. HORARI: DE DC. A DS.,
20H; DG., 18H. PREU: 13-18€.
25% DE DESCOMPTE.

• Escenaribrossa.cat

PENÉLOPE. LA DECISIÓN
I és que quan fa mitja vida que has
estat desteixint de nit el que has
teixit de dia, a l’espera d’un marit
que entre guerres i trobades amb
sirenes, ciclops i bruixes no acaba
d’arribar mai, potser toca prendre
una decisió dràstica. Cosa que
farà la Penèlope interpretada per
Esther Lozano en aquesta obra de
Sandro Dieli que Roser Sabater i
Xavier Piñol també han omplert de
música, tot fent ús de la paròdia
per dir-se a ella mateixa que ja en
té prou, de patriarcat. Decidida-
ment, si Ulisses arriba finalment
a Ítaca, es trobarà una dona ben
diferent de la que ja fa vint anys
que no veu. ALMERIA TEATRE. DATA:
FINS AL 22/3. HORARI: DE DJ. A DS.,
20H; DG., 18H. PREU: A PARTIR DE
14,50€. 20% DE DESCOMPTE.
• Almeeeeriaaaatttteeeeaaaattttreeee....ccccoooom

La gavina s’ofega dins del got emocional que no li permet volar.

R. OLIVER

LA GAVINA

DRAMATÚRGIA I DIR.: ÀLEX

RIGOLA. A PARTIR DE L’OBRA

DE TXÉKHOV. INT.: NAO ALBET,

PAU MIRÓ, XAVI SÁEZ, MÒNICA

LÓPEZ, MELISA FERNÁNDEZ,

ROSER VILAJOSANA. LA

VILLARROEL. VILLARROEL, 87.

METRO: URGELL (L1). TEL.: 934

511 234. DATA: DEL 13/3 AL

26/4. HORARI: DC. I DJ., 20.30H;

DV., 21H; DS., 18 I 20.30H;

DG., 18.30H. PREU: 15-30€.

• Lavillarroel.cat

Desafiant les rutines del vell teatre

EL DIRECTOR ÀLEX RIGOLA DEIXA VOLAR EN LLIBERTAT LA MÍTICA GAVINA TÉKHOVIANA

A PARTIR D’AVUI, A LA VILLARROEL, PER PARLAR DE LA CREACIÓ TEATRAL I L’AMOR

EL QUADDERN
DAURATT
de DORIS LESSING
adaptació i direcció CARLOTAA SUBIRÓS

LLIURE DE MONTJUÏC
5/03 A 12/04

A L’ESPECTACLE DE RIGOLA,
LA VEU DELS PERSONATGES
CREATS PER TXÈKHOV ES
BARREJA AMB IMPRESSIONS
I VIVÈNCIES PERSONALS
DELS MATEIXOS INTÈRPRETS
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