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Mirada lúcida i
lúdica a la vida
Flavià i Sisa segellen l’amistat en un espectacle a La Seca
i un llibre, mentre s’adapta un conte marcià a l’Aurora

au Miró és el director i dramaturg
que ha endreçat i netejat tanta vo-
luntat d’explicar coses. se sent privi-

legiat d’haver assistit a com els dos perso-
natges d’una Barcelona que ja no hi és són
capaços de retratar en primera persona del
singular una història entre hippy i canalla
que anava del Zeleste a la parròquia. Del
cantant galàctic a la decisió de no fer més
de mossèn. Tan bé que anàvem... serveix
per mirar el passat sense nostàlgia i espigo-
lar la seva saviesa a base d’experiència i un
punt de mala llet (“a vegades
ni tan sols qui diu ‘t’estimo’
n’és conscient de fins quant es-
tima a l’altra”, comenta Fla-
vià). L’obra fa temporada a La
Seca fins al proper 14 d’abril.
Prometen cantar i parlar. Sisa
es dedica més al primer verb.
Flavià, se centra en el segon.
Ai, quins temps els del señor
Dalmau i señor Viñas de la rà-
dio en blanc i negre i la benefi-
cència.

Flavià se sorprèn de tots els
temes que arriben a comentar.
En realitat, són una màquina
de sentenciar, en caire lúcid i
també lúdic, dels temes més
variats de la condició humana.
Heus aquí una llista prou grà-
fica de quines són les dianes
d’aquesta parella de fet escèni-
ca: la relació amb les ex. La fer-
reteria i les rentadores. Els to-
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ros, les subvencions i, tangencialment, la
política. De la infància i la primera comu-
nió. De la devoció per la música de Sisa. De
l’entrada i sortida de la vocació de mossèn
Flavià. Dels catalans. Dels diners. De Sisa
en un supermercat. Dels passeigs amb el
gos de Carles Flavià a les tres de la matina-
da. És una hora i mitja d’espectacle i en què
es canten una desena de temes, que surten
al pas del que estan parlant.

Miró confia que no variarà gaire el fil de
la conversa escènica. Perquè, encara que

semblin molt àcrates, en reali-
tat són rigorosos en la repre-
sentació. Tot i això sí que hi ha
petits moments per a la im-
provisació, molt mesurats,
d’entrada. El dramaturg se
sent mol còmode en aquesta
col·laboració perquè li agrada
moure’s pels “territoris margi-
nals, no convencionals”. I la
parella d’artistes saben combi-
nar l’humor amb alguna dosi
d’emoció. Per a Miró, “el tea-
tre estandarditzant d’avui im-
possibilita habitualment peti-
tes joies com aquesta”. I per ai-
xò la defensa i s’indigna si al-
gun col·lega s’estranya perquè
signa la direcció d’una obra
signada per Flavià i Sisa. L’au-
tor confessa que “cada cop
m’interessa més el que ens
diuen les persones que han su-
perat la seixantena d’anys”.

Han passat tres llargs anys fins que la idea
de conversa de bar ha condensat en títol a
la cartellera. Flavià admet que aquest temps
ha estat beneficiós per al muntatge, “era
molt pitjor abans”.

De novel·la premiada a espectacle
Aquest vespre s’estrena al teatre Aurora
d’Igualada, Olor de gas. És l’adaptació a
l’escena del text premiat amb el premi No-
vel·la Breu Ciutat de Mollerussa 2010, de
Pep Elias, que suposa la primera coproduc-
ció per a adults de la sala alternativa de
l’Anoia. El muntatge estarà en cartell
aquest cap de setmana. També ja hi ha tan-
cada una gira per diferents sales de Catalu-
nya: Kursaal de Manresa (28 de febrer), Sa-

Una barra,
un llibre,
una funció
Fa més de tres dècades
que comparteixen
conversa, habitualment
(diu el tòpic) amb el
colze ben apuntalat a la
barra del bar. Un dia,
van pensar que allò
podria ser espectacle.
Abans que això hagi
estat possible han passat
tres anys. Del text
iniciàtic n’ha sorgit una
prequela, el llibre ‘Tan
bé que anàvem’ (Edit.
Comanegra). Sense
voler, han fet un 3 en 1.

A
Avui s’estrena
‘Olor de gas’ a
l’Aurora, una
adaptació del
conte homònim
de Pep Elias que
imagina el
primer humà que
marxa a viure a
Mart

Divertit,
sorprenent,
emotiu
El treball de circ demostra el
perquè de guardons com el
Ciutat de Barcelona 2011
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mb l’essencialitat i una gran ener-
gia i empatia els artistes de la com-
panyia Eia es posen el públic a la

butxaca. És un muntatge electritzant que
també dóna lloc a petites pastilles d’emo-
ció, de record nostàlgic, com l’olor dels
llençols guardats a l’armari que es treuen
per fer un llit en l’arribada d’un convidat.
En una casa d’un amic, l’armari és l’amaga-
tall perfecte, però també, al fons, es troba
aquella roba que ha passat de temporada i
els secrets més amagats. Capas explica, sen-
se quasi paraules, que fer d’amfitrió és en-
senyar què hi tens penjat a la paret de l’ha-
bitació i també les mirades d’aprovació (o
reprovació) de pares, avis o germans.

El muntatge té referents populars com el

A futbol, la música folk, i escenes de verita-
bles dibuixos animats (com hagués quedat
el cap del Tom si Jerry hagués desmuntat el
sostre de l’armari a sobre del seu cap? Com
una fulla de paper!). Hi ha un joc constant,
una voluntat d’agradar i de passar-s’ho bé.
Es nota que van riure molt de les sortides
esbojarrades durant els assaigs que, any i
mig després de l’estrena, encara somriuen
de la broma. I són bromes, aquest és el gran
encert, que avui segueixen sent vàlides i en-
tenedores per als espectadors. Aquest
aplaudeix, riu i, segur que més d’un cop,
xiula agraïdament les conseqüències de
l’escena. La dramatúrgia és prima com una
capa de ceba però és que al darrere hi ha la
pròpia vida dels artistes i també la seva ca-
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El joc del somni
a directora Mercè Vila Godoy ha treballat amb un

equip de companys i actors la dramatúrgia Somni,
a partir del clàssic Somni d’una nit d’estiu de
Shakespeare. La trama onírica de la comèdia es
barreja amb les relacions dels actors personatges i
es revela que la recerca de l’amor sempre és una
meta de la desesperada humanitat.

SOMNI
De Mercè Vila (versió lliure de Shakespeare)
Direcció: Mercè Vila Godoy
intèrprets: Neus Bernaus, Isak Férriz, Alba Florejachs,
Òscar Muñoz, José Pérez i Alba Pujol
Lloc i dia: A La Seca, fins al 3 de març

La cuina del teatre
l col·lectiu Pentateatre atòmic presenta la seva

tercera entrega d’espectacles. La seva carrera va
començar el 2011 en un restaurant i, de seguida,
van poder traslladar i adaptar les cinc
microhistòries als espais del Cine i Teatre
Alexandra. Va ser en aquest mateix espai on van fer
la segona entrega d’espectacles, l’any passat. Ara, i
per ara, només dos caps de setmana han traslladat
les seves històries als racons de la Ivanow. A la
cuina, a la terrassa però també en indrets mai
visitats pels espectadors. Hi ha una implicació
indispensable del públic, que sovint rep el massatge
dels actors, s’hi dirigeix i, fins i tot, pot
intervenir-hi.

PENTATEATRE ATOMIC.3
Josep M. Riera, Raül Z. Méndez, Iván Morales,
Marc González
Lloc i dia: A la Nau Ivanow. Només fins aquest diumenge.

Actor inclassificable convida...
epín Tre és un monologuista que s’atreveix a

tocar totes les tecles: canta, actua, interactua. Ell es
presenta com un xarlatà pop i queda tan tranquil.
Assegura que és la primera funció després de la
seva operació de miopia, la primera funció des que
va deixar de ser esquerrà, la primera funció després
de la gira mundial per Zarzalejo. Recomanat pels
seus col·legues de Tricicle, és una peça única que
ha d’agradar a tots aquells amics del surrealisme i
amb un punt d’acidesa. Assegura que el 21% de la
recaptació anirà destinada al ministre Wert.
Confien que amb el tractament de cromoteràpia al
despatx del ministre Wert, el ministre de Cultura
canviarà de tarannà... A veure!

PEPÍN TRÉ
Pepín Tré
Lloc i dia: Al Teatre Poliorama, només aquesta nit, a
partir de les 22 hores.
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ASSEMBLEA
MAREA ROJA

quest dilluns, a
partir de les set
de la tarda al
Teatre Victòria
de Barcelona, es
convoca la
segona
assemblea, que
congrega el
sector artístic per
protestar contra
l’increment de
l’IVA però també
per integrar-se a
les altres marees
de la societat que
demana
protecció a
l’ensenyament, la
sanitat, el dret a
l’habitatge...
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Blanc i negre. Pepín Tré, en una imatge promocional.

la Trono de Tarragona (1 i 2 de març), el
Teatre de Ponent, de Granollers (8, 9 i 10 de
març) i a La Planeta de Girona (16 i 17 de
març).

L’Adam és un home feliç que comet l’er-
ror de creure que tot el que té durarà per
sempre. En el moment més inesperat, però,
tot se li’n va en orris i, amb la sensació que
la vida l’ha estafat, decideix començar de
nou tan lluny com sigui possible i acaba
convertit en el primer ésser humà que arri-
ba a Mart. Una crònica marciana amb poca
ciència i molta ficció. L’actor Joan Valentí
(que actualment interpreta el paper d’en
Pau al Super3) és aquest Adam desenga-
nyat que recomença la vida a Mart. Mirada
lúcida, mirada lúdica. ❋

Dos mons, un
espai
Qui serà el
primer humà que
decidirà fer de
conillet d’índies
per anar a viure a
Mart? L’Adam
d’‘Olor de gas’
s’hi apunta,
desenganyat de
la seva
experiència a la
Terra./ AURORA

pacitat d’acrobàcia. Construeixen coreo-
grafies acrobàtiques que ben bé són la rè-
plica de Roberto Olivan (un coreògraf
que s’ha decantat per l’energia de l’acro-
bàcia) vista des del vessant del circ.

Veure Capas reconcilia (si és que cal fer-
ho) amb la intel·ligència del circ contem-
porani. Però alhora provoca estranyesa
que aquest cartell tant vàlid per a totes les
edats, amb un compromís amb el treball
físic inqüestionable i una mirada diverti-
da de l’escena, només es pugui veure en
tan comptades ocasions a Catalunya. Diu
el director del Mercat de les Flors que,
amb l’aval del Festival d’Avinyó més po-
pular, ha de tenir espai al teatre privat.
Ens falta sorprendre els programadors. ❋

CAPAS
Companyia Eia
Intèrprets: 
Francesca lissia,
Armando Rabanera
Muro, Celso Pereira
Arizaga, Fabrizio
Giannini i cristiano
Della Monica
Lloc i data:
Divendres, 18 de febrer
al Mercat de les Flors

a gira passarà per
Granollers, Torelló i
Bescanó entre el
març i l’abril.

L




