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Escenes
DANSA

ElMercat de les Flors
acosta la dansa al públic
infantil els 2, 3, 9 i 10 de
març amb ‘Constelaciones’

HUMOR

Les Luthiers tornen per
presentar ‘Lutherapia’
a l’Auditori del Fòrum
(BCN), del 7 al 10 demarç

‘STREET SCENE’
TEATRE DEL LICEU
La primera òpera de Kurt Weill està a mig
camí entre el gènere líric i el musical.
Aquesta és la primera vegada que es pre-
senta al Liceu, en una producció amb direc-
ció musical de Tim Murray i direcció escèni-
ca de John Fulljames.
La Rambla, 51-59 (Barcelona)
De l’1 al 5 de març

‘ÀLIES GOSPODIN’
SALA BECKETT
Moisès Maicas dirigeix aquesta obra de
Philipp Löhle sobre un personatge força
particular: un home que rebutja tots els
béns materials.
Alegre de Dalt, 55 (Barcelona)
Del 7 al 31 de març

‘LA FLAUTA MÀGICA. VARIACIONS DEI FURBI’
LA SECA
Teatre i música a cappella. Aquests són els
elements centrals de la versió que la com-
panyia Dei Furbi fa de l’òpera de Mozart.
Una nova fita per a aquesta companyia.
Flassaders, 40 (Barcelona)
Del 7 de març al 7 d’abril

ALTRES
ESCENES

CLÀUDIA SERRAHIMA / ALMERIA TEATRE

‘COMDIR-HO?’:
EL MESTRE TANCA
EL CERCLE
Xavier Albertí estrena a
l’Almeria Teatre l’última peça
d’una trilogia de Benet i Jornet

nerasimultàniaalpúblic,perquè
també l’espectador navega en
aquest mar de desconcerts que
li provoquen una sorpresa rere
l’altra. “Quan et penses que ho
tens, descobreixes que no va
d’allò. Et va portant contínua-
ment d’un lloc a un altre”, expli-
caXavierAlbertí.

El director està avesat a
aquests camins plens d’aflu-
ents, girs i derivades. Ha dirigit
totes lesobresde la trilogia, fins
i tot més d’un cop. La primera,
Soterrani, lavaestrenara laBec-
kett i després la va fer aMadrid
i a Buenos Aires, cada cop amb
un repartiment diferent, en un
muntatgenou.Desprésvavenir
Dues dones que ballen, amb
l’enyoradaAnnaLizaraniAlícia
Pérez al Lliure de Gràcia. I ara
aquestapeçaquetancaelcercle,
amb molts elements en comú
amb les anteriors.

LLIBERTAT ABSOLUTA
Benet i Jornet ha reivindicat
sempre el teatre costumista ca-
talà, i finsitotn’habegutenlase-
va producció dramàtica. En la
trilogia, però, i especialment en
aquesta obra, defuig qualsevol
obsessiópel realisme.No li inte-
ressaresultarversemblanti,com
explica Albertí, aquesta actitud
és pròpia d’un autor en fecunda
maduresa, “que escriu des de la
llibertatmés absoluta”. El fet de
ser peces amb dos personatges,
un altre dels elements comuns
de les tresobres, remetAlbertí a
unaanàlisi sobreels lligamsmés
profunds que les agermanen.
“L’identifico amb la tècnica del
diàleg platònic: protagonista i
antagonista, amb una mena de
debat filosòfic onel quees gene-
raésunacostamentprofunddels
dospersonatgessobrelatesi ide-
ològicadecadaunadelespeces”.
I quina és la tesi deComdir-ho?
“Parladecomlacultura, iespecí-
ficament la literatura, perquè
aquestéselcontextdel’obra,pot
arribar a salvar-nos”.

UNMARC GRACIENC
Hi ha un altre element menys
evident que vincula les obres de
latrilogia.Totestress’hauranes-
trenatenescenarisgraciencs,en
espais de petit format, allà on el
públic pot sentir la respiració
dels actors, escrutar l’expressió
dels seus rostres. Albertí, que el
mes de juliol estrenarà oficial-
ment el càrrec de director artís-
tic del TeatreNacional deCata-
lunya, hauria volgut esperar-se
unamica i estrenar-hi l’obra del
mestre. PeròBenet ho va deixar
clarfaunparelld’anys:niunaso-
la obra seva més als teatres pú-
blics catalans. Creu que ja l’han
estrenatprou, inovolsertapper
als joves, per als que vénen dar-
rere. A l’Almeria Teatre l’espe-
ren ambels braços oberts.

LES BAULES
DEL TRÍPTIC

‘SOTERRANI’
SALA BECKETT, 2008
Amb Pep Cruz
i Pere Arquillué.

‘DUES DONES
QUE BALLEN’
TEATRE LLIURE DE
GRÀCIA, 2011
Amb Anna Lizaran.

‘COM DIR-HO?’
ALMERIA TEATRE, 2013
Amb Jordi Boixaderas i
Clàudia Benito.
Estrena el 6 de març.

Teatre del bo, amb una nova mirada a
l’obra de Calderón de la Barca signada per
algú tan poc sospitós de resultar avorrit
com Juan Mayorga, en un repartiment
encapçalat per Blanca Portillo en el paper
de Segismundo que, segons la crítica, frega
l’excel·lència interpretativa.

‘LA VIDA ES SUEÑO’
TEATRE LLIURE
Plaça Margarida Xirgu, 1 (Barcelona)
Del 7 al 17 de març

ESPECTACLE
RECOMANAT

BELÉN GINART

P
rimer van ser dos ho-
mes reunits per un at-
zaraSoterrani.Després,
Dues dones que ballen,
unamanera elegant de
rendir-se a l’evidència

de la mort. Ara, un home i una
dona s’encarreguen de tancar la
trilogiadepecesperadosperso-
natgesescritespelmestreJosep
Maria Benet i Jornet. Com dir-
ho?, la baula que tanca el cercle,
s’estrena dimecres que ve a l’Al-
meria Teatre sota la direcció de
XavierAlbertí,ambduetd’actors
al capdavant, la quasi debutant
ClàudiaBenito i elmésque con-
sagrat Jordi Boixaderas. Unho-
me i unadonad’edatsmolt dife-
rents amb una relació sobre la
qual s’admeten tot tipus d’espe-
culacions: caldrà esperar fins a
l’últim minut de l’obra per es-

bandirel suspens i saberdelcert
(o gairebé) quin vincle els lliga.

És el primer que acostumem
apreguntar sobreunespectacle
teatral, però en aquestes obres
de Benet i Jornet la resposta no
ésfàcil.Elsengranatgesdelape-
ça se sustenten precisament a
mantenir la incògnita. Per sort,
algunselementsensajudenasi-
tuar-nos:unanoia jove,resident
en unpis d’estudiants, rep la vi-
sita del seu professor i director
de tesi.

No té ni idea de per què l’ha
anat a veure. No sap quines in-
tencions amaga, i va especulant
ambtottipusdepossibilitats,des
de les més escabroses (vol abu-
sar-ne,potsermatar-la)finsales
méslíriques:estrobasol ineces-
sita deixar de trobar-s’hi, enca-
ra que sigui durant una estona.

L’alumna fa un recorregut
emocional ple d’incerteses que
s’anirandescartant.Ielfadema-


