
21
2 8 . 0 6 . 2 0 1 3

T
e

a
tr

e

L’any passat, El principi d’Arquimedes de
Josep Maria Miró va rebentar la taquilla
d’un espai amb un aforament molt limitat.
L’èxit i la qualitat de la proposta va perme-
tre traslladar aquesta mateixa peça intri-
gant (sobre la hipersensibilitat actual cap a
la protecció de les criatures) a la Sala Villar-
roel fa uns mesos. També va ser molt sona-
da la proposta de l’actor i director Julio
Manrique, Coses que dèiem avui, en què
juxtaposava tres peces sobre el desamor de
Neil LaBute en un mateix espai. Aquell tre-
ball, que també tindria una gloriosa segona
vida a la Sala Villarroel, va ser el detonant
perquè la productora Focus el promocio-
nés a la direcció artística del Teatre Romea,
substituint a tot un Calixto Bieito. ❋

Personatge
mirall
El mirall
reflecteix la
veritat. No
sempre tot allò
que s’hi posa al
davant hi surt
reflectit, és un
emmirallament
que provoca el
conflicte, insinua
el text de
Frédéric Sonntag
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raonaments. Els personatges són definits
a grans trets. No queda prou clara quina
és la veritable intenció del polític vocacio-
nal, per exemple, que entra per vena fami-
liar a la direcció del partit i que, més enda-
vant, destapa la seva ambició al govern lo-
cal. El públic s’hi sent poc interpel·lat.
Perquè no es pot sentir identificat en les
maniobres d’aquells polítics. Només hi ha
punts de mirall quan l’alcalde insinua que
tothom té raons per callar, que tothom
l’atura per demanar com superar la llei. La
política de carrer és, doncs, la manera per
evitar una llei acordada que ofega. El ci-
nisme és absolut. Cal valorar la intenció,
quasi pedagògica, per il·lustrar la maqui-
nària dels partits. ❋

ANOMIA
Eugenio Amaya
Direcció:
Eugenio Amaya
Intèrprets: Pablo
Bigeriego, María Luisa
Borruel, Quino Díez,
Cándido Gómez i Elías
González
Data i lloc: Dissabte,
22 de juny (fins al 14
de juliol) al
Tantarantana

alenta coproducció
amb el Centro
Dramático Nacional
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El FITT tanca amb una festa
l II Festival Internacional de Teatre de Tarragona

(FITT) tanca amb una festa de comiat. És una
revetlla de terrassa que participa una companyia de
la ciutat, Teatrodecerca. El muntatge, que va rebre
la distinció de millor espectacle de Fira Tàrrega
2012, ha fet temporada a La Seca de Barcelona i
també s’ha inclòs en la xarxa Alcover dels Països
Catalans. Sangria i música desesperada que
transporta l’espectador a llocs insospitats. Una
meravella que no cansa recomanar.

QUE VAYA BONITO
Teatrodecerca
Direcció: Jorge-Yamam Serrano
Intèrprets: Jorge Cabrera, Carmen Flores, Jorge-Yamam
Serrano
Lloc i dia: Casa Canals de Tarragona, diumenge a les nou
del vespre.

Fellini, encantador de serps
a companyia La Perla 29 presenta un espectacle

molt esteticista que sap conjugar la interpretació
juganera, de muntanya russa d’emocions, a partir
d’uns textos ben mesurats que reflexionen sobre la
necessitat d’explicar-s’ho tot i que no hi hagi gaire
res a dir. Preciós.

28 IMIG
La Perla29
Direcció: Oril Broggi
Dramatúrgia: Jeroni Rubió
Intèrprets: Tomeu Amer, Xavier Boada, Pablo Derqui, Pol
López, Anna Madueño, Clara Segura, Ernest Villegas i
Montse Vellvehí
Lloc i dies: Biblioteca de Catalunya, fins al 28 de juliol.

El Modernisme, a la Villarroel
algrat l’extensió de la seva obra, tant pictòrica

com literària, el que ha transcendit més de Rusiñol
és el personatge. Ell mateix se’l va crear i li va
aportar una notable personalitat, tot i que, a parer
de l’actor Ramon Madaula, amaga el veritable
artista. No va voler escriure les seves memòries i,
per tant, moltes de les coses que en sabem han
estat explicades per altres, que l’han mitificat o bé
sovint l’han caricaturitzat. Ara, Madaula en fa una
versió que vol ser honesta, des de la simplicitat
d’un monòleg a la Villarroel, assegut a la taula que
podria ser d’una terrassa.

CAP AL TARD
Dramatúrgia a partir de Rusiñol
Direcció: Sílvia Munt
Intèrprets: Ramon Madaula
Lloc i dies: A la Sala Villarroel, del 2 al 27 de juliol
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FESTA MINIGREC
GREC

l primer
antecedent del
Festival Grec és
aquesta tarda. Les
companyies que
participen en el
Festival Minigrec
preparen petits
tastets als Jardins,
amb una activitat
per a la família
que inclou tallers i
uns dinamitzadors
que actuaran de
presentadors.
Lloc i dia: Als
Jardins del Teatre
Grec, des de les sis
de la tarda i fins a
les nou del vespre.
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Madaula, el 2007 al Bartrina, fent de Rusiñol / J.F.




