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Teatre Romea. Fins al 10 de juny

Eros i Tànatos. La dualitat bàsica 
que mou el món. Quan Arthur 
Schnitzler escriu a principis del 
segle XX Reigen (La ronda) 
estableix una crua relació entre les 
relacions sexuals i la propagació 
de malalties infeccioses com la 
sífi lis. La dansa de la mort que 
sense fer soroll iguala tots els 
estrats socials. Quan David Hare 
adapta a fi nals del segle XX el text 
amb el títol de The blue room 
(L’habitació blava) l’ombra de la 

sida és molt present. Però Hare 
obvia la pandèmia, la gran mort. 
El centre dramàtic passa a la 
“petita mort”, aquest instant de 
buit existencial després de 
l’orgasme. El moment dominat pel 
vertigen de la solitud.

Els personatges de L’habitació 
blava s’endinsen amb mentides en 
fugaces trobades sexuals i fugen 
d’elles en descobrir que el buit 
emocional que tenia lligat de mans 
el desig els podria portar a un estat 
d’insuportable sinceritat. 
Acabada la mecànica del sexe, el 
següent pensament és com 
escapar del que pot ser l’únic 

còmplice de la seva veritable 
identitat emocional. Hare no 
desplega aquest pensament en 
escenes d’una gran complexitat 
dramàtica. Les trobades es resolen 
amb diàlegs que insisteixen a 
presentar-se com a 
intranscendents. És la suma de les 
paraules intercanviades entre els 
deu personatges el que revela el 
desesperançador missatge ocult.

David Selvas –desdoblegat 
actor i codirector amb Norbert 
Martínez– imagina L’habitació 
blava com una elaborada 
coreografi a dramàtica. Tan 
important és el nucli de l’escena 
com les transicions, les moltes 
maneres d’enllaçar el canvi de 
parelles, les múltiples maneres 
d’entrar i sortir d’un espai 
hiperrealista que sura enmig d’un 
magma d’irrealitat. L’habitació és 
l’única cosa real, ocupada per unes 
ombres que es mouen còmodament 
entre el conscient i l’inconscient. 

El quartet protagonista –una de 
les opcions de repartir els 
personatges– encara es troba en el 
tràngol de baixar el nivell 
d’excitació que els produeix la 
responsabilitat d’exposar deu 
actes sexuals sense perdre la 
credibilitat. En aquest procés de 
serenitat interpretativa ja s’hi 
troba Selvas, que en el seu rol del 
polític protagonitza dues de les 
escenes més intenses del 
muntatge: les que comparteix amb 
la seva dona (Aurea Márquez) i la 
model (Maria Rodríguez). Nao 
Albet encara està fora de control, 
parapetat després d’una excitada 
sobreactuació. –Juan Carlos 
Olivares

Teatre Nacional. Fins al 27 de maig

Una parella feliç amb una fi lla 
adolescent que una nit surt de 
festa. I no torna. Un tema prou 
visitat pel cinema i la televisió i 
per desgràcia amb fets reals que 
abonen la història. A partir 
d’aquesta idea i de la conseqüent 
descomposició de la parella, la 
jove brasilera formada a 
Barcelona Marilia Samper ha 
escrit un dels textos més madurs i 
més interessants del cicle T6 del 
TNC. L’ombra al meu costat és un 
drama amb intriga, amb dolor 
,que desenvolupa diverses 
històries paral·leles fi ns a un fi nal 
perfecte que ho lliga tot. Al bell 
mig, la recerca d’un culpable de la 
desaparició, les sospites sobre un 
jove amic i enamorat de la noia i el 
terrible dolor de l’absència que la 
mare es incapaç de suportar. Un 
text contundent, efi caç i una 
direcció, de la mateixa autora, 
impecable tant pel que fa a 
l’imaginatiu joc escènic com a la 
direcció d’actors. 

Samper sap la història que vol 
explicar i com fer-ho. Cristina 
Plazas i Àlex Casanovas, la mare i 
el pare, demostren una gran 
compenetració i nodreixen de 
sinceritat el seu procés 
d’allunyament. Magnífi cs.  També 
hi estan Oriol Genís i Àngels Poch, 
que formen una parella d’avis que 
introdueix un misteri més en la 
trama. La resta, amb menys 
protagonisme, tenen la solvència 
dels gran secundaris. Molt 
interessant i adequat a l’atmosfera 
de la trama, l’espai escènic d’Enric 
Planas  Amb aquesta funció, que 
podria saltar perfectament a un 
teatre comercial com el Goya 
perquè el drama arriba amb força 
a qualsevol espectador, Samper 
manifesta una veu teatral amb 
gran futur. Una gran nit de teatre. 
–Santi Fondevila

L’habitació blava

David Selvas i Maria Rodríguez signen una escena brillant.

Almeria Teatre 
(Sant Lluís, 64). T. 93 351 82 31. www.
almeriateatre.com.  

El diccionario del Diablo s.XXI de 
Jordi Cases Sospedra. Dir: Norma Cano. 
Amb Frank Capdet, Carlos Olivella, 
Laura Ventura. 80. De dj. a ds., 22 h. Dg., 
20 h. De 18 a 22 €. Fins al 27 de maig. 

Una parella d’excursionistes sobreviu 
a una allau de neu i es refugia en una 
cabana perduda al bosc. Els acull un 
escriptor que està intentant actualitzar el 
‘Diccionari del Diable’, d’Ambrose Bierce.  

El Pau i la Maria en concert Dir: 
Pep Garcia-Pascual. Amb Elia Corral i 
Albert Palomar. Dl., 21 h. 15 €. 

Música i teatre es barregen per veure 
les peculiaritats i excentricitats del duo 
de folk-pop en català més exitós de l’any...  

Millet, versió original cantada 
en català d’Helena Moliné, Jordi Pérez 
Solé i Xavi Morató. Amb Marc Pujol, 
Xavier Bonfi ll. De dc. a ds., 20 h. Dg., 17 h. 
De 18 a 22 €. Fins al 27 de maig. 

El 2009, Fèlix Millet confessa haver-se 
quedat  3 milions d’euros del Palau de la 
Música, Amb innumerables ajornaments 
d’un judici que potser no arribarà mai, 
Millet segueix lliure. 

Círcol Maldà 
(Pi, 5, escala dreta, principal). T. 93 304 39 
99. www.circolmalda.org.  

La idea d’Europa de George Steiner. 
Dir: Oscar Intente. Amb Oscar Intente, 
Ferran Martínez. Dt. i dc., 21 h. 15 €. Fins 
al 30 de maig. 

Què diferencia Europa de la resta? 
George Steiner parla dels cafès, els 
camins per recórrer-la a peu, la seva 
història, les herències... Oscar Intente fa 
la seva pròpia lectura de l’antic continent. 

Somnis de somnis de Pep Tosar 
(adaptació d’Antonio Tabucchi). Amb 
Victor Pí, Maria Lorea, Laura Aubert, 
Evelyn Arevalo, Felipe Cabezas, Oscar 
Intente. Dj., 20.30 h. Dv. i ds., 21 h. Dg., 
19 h. De 15 a 20 €. 

A partir de les entrevistes a Angiolieri, 
Leopardi, Maiakovski i Pessoa, Tabucchi 
imagina un somni per a cada un d’ells.  

Club Capitol 
(La Rambla, 138). T. 93 412 20 38 . www.
grupbalana.com.  

(!) Som una noció Dir: Jordi Purtí. 
Amb Oscar Orbenzo, Mariona Blanch, 
Xevi Capdevila, Oriol Pidelaserra. De dj. a 
dv., 21 h. Ds., 18 i 21 h. Dg., 18 h. De 20 a 
25 €. Fins al 13 de maig. 

Els moments més destacats  dels mil 
anys de la història de Catalunya: Guifré 
‘El Pilós’, Jaume I ‘El Conqueridor’, 
Serrallonga i Rocaguinarda. 

Institut del Teatre 
(Plaça de Margarida Xirgu). T. 93 227 39 
15 / 93 227 39 00. www.institutdelteatre.cat.  

(!) Insomni Dir: Xavier Bobés. Dj., 
19.30 i 22.30 h. Dv., 18 i 22.30 h. Ds., 
19.30 h. Dg., 18 h. 10 €. Del 10 al 13 de 
maig. 

Els objectes quotidians, que han 
passat a millor vida, es recuperen per 
aquest retrat de la condició humana. 

La Seca 
(Flassaders, 40). T. 93 310 13 64. www.
laseca.cat.  

NOU (!) Missa Pagesa de Dolors 
Miquel . Dir: Xavier Gimenez Casas. Amb 

David Selvas ha 
imaginat l’obra 
com una elaborada 
coreografi a 
dramàtica

FE
LI

PE
 M

EN
A

L’ombra al meu 
costat

Cartellera

D
AV

ID
 R

U
AN

O


