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ESPECTACLES_________________________________

L’ex i tosa comèdia «El nom» porta el Joel 
Joan actor i director a La Faràndula
El sabadellenc Lluís Villanueva, en aquesta versió catalana de Jordi Galceran

DAVID RUANO

« □  nom» està de gira després de triomfar l’any passat al teatre Goya

Amb la previsió de 
penjar del cartell de 
«localitats exhaurides», 
Joel Joan arriba 
diumenge a La 
Faràndula amb El nom, 
el gran èxit teatral 
i cinematogràfic de 
Matthieu Delaporte 
i Alexandre de la 
Patellière, en la versió 
de Jordi Galceran.

CARLES CASCÓN

«Sabem realment el que 
pensa la gent de nosaltres? 
No. i millor. No em puc imag
inar un món sense petits 
secrets ni mentides», reflexi
ona Joel Joan que dirigeix i co- 
protagonitza aquesta exitosa 
comèdia. I és que. afegeix, «la 
veritat absoluta és ruda i incò
moda, les mentides la suavit
zen i ens permeten presentar
nos amb una altra cara».

D'això va El nom: de disfres
ses que es construeix la gent 
a mida. Però què passa amb 
les fràgils relacions huma
nes quan un fet aparentment 
intrascendent amenaça la 
subtil frontera entre l’amor i 
l'odi?

Jordi Galceran, que signa la 
versió catalana d ’aquest èxit

La Bàscula 
estrena 
«Revolta 
de Bruixes»

REDACCIÓ

Aquest cap de setmana (dis- 
sante a les 21.30 i diumenge 
a les 18h) el grup de teatre 
Tatxa estrena a La Bàscula 
l'obra de Josep M. Benet i 
Jornet Revolta de bruixes. Es 
veurà fins l ' l  de desembre.

«Planteja un combat ideolò
gic que enfronta un grup de 
dones de neteja amb el vigi
lant de l'empresa per a la qual 
treballen. El conflicte mostra 
l’enfrontament entre les forces 
irracionals i les racionals...», 
resumex la companyia. El propi 
autor explica que «les dones

rotund a França (estrenada a 
París el 2010. nominada als 
Premis Molière 2011 en sis 
categories, i després èxit cine
matogràfic amb els mateixos 
actors que al teatre), situa

tenen un problema comú. 
col·lectiu, que les enfrontarà 
amb el vigilant, però aquest 
problema és l’única cosa gai
rebé que les uneix, i per això 
la diminuta i domèstica revolta 
que sobrevé pot agafar aviat

El nom «en la tradició de les 
millors comèdies contemporà
nies», on «l'efecte papallona 
desencadena la tempesta per
fecta».

L'espurna és l'elecció del

uns camins inesperats...».
La Bàscula és un cafè-teatre 

a punt de complir els dos anys 
de vida al número 60 del car
rer Gorina i Pujol. Programen 
obres del grup Tatxa i altres 
companyies que s'ofereixin ■

nom del futur fill del Vicenç 
Orteu -encarnat per Joel 
Joan-, que s'estrenarà en la 
paternitat als seus 40 anys. 
Una petita mentida obre 
la caixa. Tot succeeix a un 
sopar a casa de la seva ger
mana i el seu cunyat, on es 
retroba amb un bon amic de la 
infància. Estan esperant 
l'Anna, la futura mare, i són 
inevitables les bromes sobre 
la paternitat i les pors al can

vi de vida que això comporta.
Estrenada l'octubre de 2012 

al Teatre Goya Codorniu, a l ’es
cenari hi ha també el sabade
llenc Lluís Villanueva. Xavi 
Mira. Sandra Monclús i Mireia 
Piferrer, que posen el seu 
talent al servei del «ritme tre
pidant i diàlegs intel·ligents» 
que caracteritzen el muntatge, 
segons ha destacat la crítica.

Lluís Villanueva
La llarga trajectòria de 
Villanueva abasta el teatre, 
la televisió i el cinema, on ha 
participat a Fènix 11*23, del 
mateix Joel Joan; Any de Grà
cia, de Ventura Pons; La Sole-

«Les mentides 
suavitzen la veritat 
incòmoda», observa 

Joel Joan

dad, de Jaime Rosales (Goya a 
la Millor Pel·lícula); o Soldados 
de Salamina, de David Trueba.

A més de les sèries KMM, La 
Sagrada Família, Zoo, Jet Lag, 
Plats bruts o Porca Misèria, ha 
treballat a les ordres de Paco 
Mir {Políticament incorrecte). 
Pau Miró {Pluja constant), 
Calixto Bieito {Los persas, 
Tirant lo Blanc, Plataforma...), 
Sergi Belbel {Primera plana, 
L'avar), Àlex Rigola {Suzuki, 
Un cop baix...) o Josep Maria 
Mestres {Kràmpack), entre 
d'altres. És membre fundador 
de la companyia Arranteatre ■

Un assaig de l’obra, a càrrec del grup Tatxa
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