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oldats del musical frec a frec, Egos
Teatre reivindica la seva essència al
Club Capitol al llarg d’aquest mes

d’octubre. Rudiggore o la nissaga maleïda va
ser el seu treball de fi de carrera de l’Institut
del Teatre. Com tantes altres promocions,
van provar sort a les sales alternatives.
Aquest cop, la seva presència al Versus no
va passar desapercebuda i, fos amb aquest
mateix títol, o bé amb peces que beuen de
la mateixa radicalitat còmica i que agraei-
xen els espectadors còmplices amb habi-
tuals picades d’ullet metateatrals, la com-
panyia és de les privilegiades per unes gires
generoses tant a Catalunya com a l’Estat es-
panyol, des del 2007. Efectivament, el sin-
glot que han provocat les retallades als mu-
nicipis i l’increment de l’IVA a les entrades
d’espectacles han ferit el creixement d’una
companyia que manté la seva flama
d’equip. Saben que és anant junts que su-
peraran el tràngol. El seu fons d’armari és
variat i, afortunadament, han contrastat
que tenen el favor del públic. Sempre hi
destaca, això sí, un repartiment d’actors
ampli que es multipliquen en diversitat de
personatges i una trama negra com el carbó.

S

Egos Teatre repesca al Club
Capitol de Barcelona el títol
que els va obrir la porta al
món professional

Brillant
fons
d’armari

NOVATEMPORADA J.B.

Musicals
Accions de
guerrilla com la
d’Egos Teatre,
combat amb el
pes preponderant
dels grans
musicals, a les
cartelleres de
franquícia.
L’anècdota i el
ritme frenètic són
armes eficaces per
superar la
monumentalitat
d’escenografies
poderoses.

Magnífica
resposta a
Shakespeare
La Pell sorprèn amb un ull
essencial en l’obra ‘Llàstima
que sigui una puta!’

CRÍTICA JORDI BORDES

 ra fa uns mesos, la colla de Parking
Shakesperare repetien èxit amb la
comèdia Treballs d’amor perduts als

Jardins del Parc del Nord, una comèdia de
situació en què uns beneits galants prete-
nien rebel·lar-se contra l’amor i prometien
llarga abstinència i intens estudi. La com-
panyia La Pell ha rescatat un text de John
Ford que arrenca amb unes coordenades
similars: hi ha un fill, obsessionat amb l’es-
tudi, que no sembla estar interessat en les
dones. La realitat és que el seu cor és només
d’una dona, a la qual no pot accedir: la seva
germana. Aquesta, que també amaga en se-
cret el seu amor, suporta les visites de pre-
tendents i les recomanacions paternes. Po-

A dria ser un argument vodevilesc però vira
cap a una tragèdia sense fissures.

La reobertura no oficial de L’Akadèmia
(Buenos Aires, 47) permet a una jove com-
panyia contagiar l’entusiasme en un espai
net: només unes cortines i la pròpia estruc-
tura de la sala, blanca. Indispensable fer re-
ferència a l’acompanyament musical de Ci-
nemascope que, des d’un racó, completa
l’ambientació amb un so apropiat i sempre
al servei de l’escena.

La joventut de la companyia comporta
algunes interpretacions tendres, que, en
ocasions, són un pèl massa verdes. Res que
no ajudi el temps i el rodatge a les fustes.
L’entusiasme substitueix les llacunes d’in-



S’AIXECAELTELÓ

La decadència d’Occident, de nou
l festival Òpera de Butxaca i Noves Creacions va

despertar la gana operística d’Agustí Charles, a partir
d’un primer encàrrec: La Cuzzoni (2007). El compositor
va coincidir ja llavors amb Marc Rosich, que li va fer el
llibret. També ha estat aquest equip el que va signar
Lord Byron, un estiu sense estiu (2011) al Liceu. Ara,
reprenen carrera artística amb una peça al cicle Òpera
de Butxaca a La Seca. L’argument, gent adinerada i culta
que juguen amb estudiants, evoca la decadència
d’Occident que Rosich ja va retratar a Surabaya (2005).

JAVA SUITE
Dissabte (21h) i diumenge (19h) a La Seca
La peça mostra les hores ocioses de dos germans d’edat
madura i classe adinerada. Avorrits fins a l’extenuació d’una
vida marcada per un excés de cultura, devoren les seves
víctimes favorites. 

Teatre individual al Polvorí
a companyia Teatro de los Sentidos repeteix, durant

tres setmanes, l’experiència d’Oracles. Com en anteriors
treballs d’aquest grup de recerca escènica, l’acció es
converteix en experiència íntima. És una proposta d’una
hora llarga de durada que es viu en solitari: els visitants 
entren a aquest món, cada 4 minuts. Les seves funcions
són per a un públic molt limitat per garantir una plena
experiència dels convidats.

ORACLE
Polvorí de Montjuïc, fins al 14 d’octubre
La companyia internacional Teatro de los Sentidos fa una
dècada que s’ha instal·lat en aquest espai de Montjuïc. A més
d’habilitar representacions puntuals, també col·laboren amb les
escoles del barri i promouen tallers en què donen a conèixer la
seva manera de viure el teatre.

Un bri d’emoció i quilos d’alegria
ot i que tothom pot riure de la hiperactivitat d’una

associació femenina britànica i emocionar-se pel record
a un dels marits vitals del grup, l’obra agrada perquè
identifica tietes, germanes o un mateix, segons sigui el
cas. El final busca una mirada més introspectiva:
l’actitud generosa de dedicar un calendari a un difunt es
va transformant. Quant al repartiment, que recupera un
estol d’actrius amb energia per ser a escena, destaquen
Anna Azcona, per la rellevància del seu paper, i Imma
Colomer, Eva Barceló, Teresa Vallicrosa, per donar joc
amb mesura als seus personatges arquetípics. Jordi
Andújar és un deliciós fotògraf i un odiós comercial de
publicitat.

NOIES DE CALENDARI
Teatre Poliorama, sense data de sortida
La versió teatral de Noies de calendari està basada en una
edificant història real, a la qual s’apropa d’una manera emotiva
i, alhora, molt divertida.

Selvas pren la temperatura a Mamet
avid Selvas s’ha dedicat darrerament a fer adaptacions

contemporànies de clàssics: Txèkhov (La gavina i L’hort
dels cirerers), Ibsen (Hedda Gabler) o Schnitzler
(L’habitació blava parteix de La ronda). Ara retorna a un
autor contemporani: David Mamet, que planteja una
mirada crítica a l’educació. Amb un repartiment
contrastat: Ramon Madaula i Carlota Olcina. Si el
primer s’ha destapat fa poc com un mossèn benèvol
(Dubte) ara emprèn el rol de professor. Olcina ja va
signar un paper d’alumna a L’agressió.

OLEANNA
Teatre Romea, del 6 d’octubre fins al 2 de desembre
L’actualitat de la peça rau a com Mamet ens submergeix al
món de la docència per mostrar-nos el vincle afectiu que
sorgeix entre un professor i una alumna i la relació de poder
que se’n deriva. 
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VIOLINES Y
TROMPETAS
De S. Moncada
Direcció: Miquel
Gòrriz
Intèrprets: Anna Gras,
Lloll Beltran, Joan
Pera, Ferran Rañé
Dia i lloc: Centre
Cultural Sant Cugat,
diumenge (19 h).

INCENDIS
De W. Mouawad
Direcció: Oriol Broggi
Dia i lloc: Teatre
Principal de Terrassa,
diumenge (18 h).

BURUNDANGA
de Jordi Galceran
Direcció: Jordi
Casanovas
Dia i lloc: Sala Gran
del Kursaal de
Manresa, dissabte (21
h) i diumenge (18 h)
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Rudiggore? La perversió del llibret de Gil-
bert & Sullivan (que han traduït i adaptat
els mateixos membres de la companyia,
eficaçment) sentencia que Lord Sullivan
només té una manera d’evitar una dolo-
rosa agonia: assassinar una persona cada
dia. La gent del poble que, d’entrada, ve-
ien amb disgust tanta crueltat que sovint
afectava veïnat o família, acaben trobant-
li un benefici ja que promouen visites tu-
rístiques gore. Egos ja va fer una reposició
al juliol (en plena efervescència del Grec)
amb el muntatge desenfadat de La casa so-
ta la sorra, al Borràs. Al desembre té pre-
vista una minitemporada a Palma del seu
muntatge més ambiciós El crim de Lord
Arthur Savile, estrenat el Nadal passat al
TNC. També en aquella ocasió una pre-
dicció aventurava que el galant perpetra-
ria un crim familiar, cosa que ell decideix
executar abans de casar-se amb la seva es-
timada promesa. Amb aquest calendari,
Egos Teatre demostra que és una compa-
nyia de repertori: manté tots els seus títols
en actiu. Només mantenen latent, però
sense una gira coneguda, el seu treball per
a canalla: En Joan sense por! (aquest sí que
pateix un singlot dramàtic!)

Ara, vista la poca activitat en el mercat
de les gires, han apostat per reimpulsar-la,
treballant-se temporades a Barcelona en
sales comercials i convidant els progra-
madors a repetir èxit amb aquests espec-
tacles de factura preciosista i per a un pú-
blic molt heterogeni. Agrada tant als que
els agraden els musicals, com als que els
odien per la seva càrrega de sucre embafa-
dor. En les escenes d’Egos Teatre l’acció
circula trepidant i desinhibida, sense que
el dramaturg es distregui en els turments
psicològics dels personatges o en els cants
a l’amor reiteratius i de coreografia de si-
renes i power flower! Els muntatges, diri-
gits per Joan Maria Segura, són directes i
clars, com el so de les tecles del piano (po-
ca orquestració a la partitura). ❋

RUDIGGORE O LA
NISSAGA MALEÏDA
Gilbert & Sullivan
Dia i lloc: Fins al 4 de
novembre al Club
Capitol

pereta còmica
duta a l’extrem a
l’escena. La
companyia juga a
un expressionisme
divertit.

O

La interpretació,
pujada. Amunt,
amunt, van els
personatges gòtics i
delirants d’aquesta
comèdia musical.
LAURA GUERRERO

seguretat. Sí que hi ha bons treballs com
els d’Annabella (Queralt Casasayas), Gio-
vanni (Ramon Bonvehí) o el de Soranzo
(Ivan Padilla). Destaca la versatilitat de
Bàrbara Roig, que dobla personatges: és el
maquinador i, finalment, fidel Póggio; i el
blanc, ingenu i també servil Vasques. En-
ric Cambray (Bergetto) li dóna la rèplica
còmica, d’un humor bufonesc que es
trenca amb una alenada de vida i amb un
ganivet enverinat.

El títol, inequívocament sentenciós,
aclareix quin és el veredicte d’un amor
fraternal que es passa de frenada. Les mi-
llors intencions es tornen fosques quan la
raó censura l’esperit. ❋

LLÀSTIMA QUE
SIGUI UNA PUTA!
De John Ford
Direcció: Anna
Estrada
Dia i lloc: Fins al 30
de setembre al Teatre
de l’Akadèmia de
Barcelona

oetani de William
Shakespeare, signa
una tragèdia
incestuosa: es
planteja les raons
d’un amor
prohibit, en ple
segle XVII.
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