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Laminimal estarà a la Beckett fins al 16
de juny. Quasi encadenarà amb un nou tre-
ball, col·lectiu com tot els altres que ha pre-
sentat aquests mesos (a excepció de Dime-
cres, a l’AtriumLab. Es tracta de La grandesa
d’ésser un entre tants, un text inèdit de Da-
vid Eudave. La trama gira al voltant de tres
històries que enfoquen diversos àmbits
d’un tema molt humà: la coacció. Tres ex-
periències d’interacció viscudes per un
grup molt heterogeni d’homes i dones. Ca-
da escena posseeix dues possibilitats de
continuïtat, que la directora triarà en direc-
te i d’acord amb les variacions proposades
pels actors i actrius. L’ordre de les escenes
es canvia a cada representació. Tot es fa en
directe i en relació al que està passant. ❋

Junts i
separats
Són a la mateixa
foto però els
separa el salt de
pàgina. Terrible
paradoxa
reveladora
LAMINIMAL

monitza l’escena. El món de Toldrà i
Clausells és d’una certa bonhomia, de
misses, felicitacions d’aniversari, carn
d’olla i arribar tard a l’hora de dinar. Per
això no volen complicar-se gaire, només
quan l’afer és de pes com quan la vaga de
metal·lúrgics del 1931. La República i la
consolidació de Toldrà obra mirada: per
això als projectes sonen García Lorca o
Stravinsky. Les cartes, abans, han fet un
retrat molt acurat de la construcció de Re-
volt de maig, escrit per Carner. Les rela-
cions s’acabaran en sec, per l’assassinat de
Clausells (avi dels Novell, per cert). La
dramatúrgia no hi diu res, amb un excés
de respecte. És coherent amb aquesta cor-
respondència amable i de bon gust. ❋

FRAGMENTS
DE CONVERSES
Toldrà / Clausells
Dramatúrgia i direcció:
Rosa Novell
Intèrpret: Queco
Novell, Rosa Novell,
Ariadna Padró, Emili
Blasco, Maria Lluïsa
Muntada
Data i lloc: Dimarts 28
de maig al Lliure

orrespondència
còmplice entre el
músic i l’activista
cultural
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Un ‘Tenorio’ de pega
omés uns antiherois com Woody Allen (Joan

Pera a més d’assemblar-s’hi per la seva poca
envergadura també el dobla en les pel·lícules)
podrien convertir-se en els protagonistes d’un
muntatge mític que es deforma en una peça de
pega. Com si Mr. Bean decidís enamorar la reina
abans d’adonar-se que porta la bragueta
descordada. O com si en Frank de la sèrie anglesa
N’hi ha que neixen estrellats intentés fer el salt de
l’armari amb la professora de gimnàstica. Així, el
Pera-Tenorio ha de desdoblar-se perquè la seva
espectacular companyia està fluixa d’efectius. I
Lloll Bertran és la seva companya de viatge. Com
Mary Santpere, li passa un pam al Joan Capri del
segle XXI.

DON JUAN TENORIO
José Zorrilla, adaptació de Joan Pera
Direcció: Joan Pera
Intèrprets: Joan Pera i Lloll Bertran.
Lloc i dia: Al Teatre Condal fins el 28 de juny.

Riure de la paradoxa
ls convencionals es desviuen per ser

extraordinaris i els models, per passar a ser
considerat de la pila. Aquest element que ha estat
motiu de cançons i de novel·les és el punt de
partida de la comèdia que la companyia
Per-versions presenta, des del 2009, allà on els
convidin. Ara estan, només una setmana, al
Poliorama, una sala on ja van fer temporada amb
Còmica vida, un altre tòpic del món dels famosos
que convertia l’escena més suada en un divertit
patetisme.

TOP MODEL
Sergi Pompermayer
Direcció: Pep Cruz
Intèrprets: Pep Cruz, Jordi Coromina i Anna Azcona
Lloc i dia: Al Teatre Poliorama, només fins aquest
diumenge.

Imitador seriós tensa la corda
ep Plaza és un còmic seriós. Perquè sap

interpretar amb sornegueria personatges que són
alguna cosa més que personatges mediàtics del
migrat star system català. L’actor es desdobla en
uns 50 personatges en contínua conversa amb el
públic: des de Pep Guardiola a Lluís Llach o Quim
Monzó, Tomeu Penya i Joan Gaspart.

I ARA QUÈ?
Pep Plaza
Intèrpret: Pep Plaza

Lloc i dia: Al Club Capitol fins al 30 de juny.
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S’AIXECAELTELÓJ.B.

EL RITMO
PERDIDO
Santiago Auserón

l cantant
Santiago Auserón
presenta a
l’Ateneu Popular
Nou Barris el seu
llibre, que pretén
evidenciar la
influència de la
música negra
d’Orleans en la
cançó espanyola.
Lloc i dia: A l’Ateneu
Popular Nou Barris,
dijous a les vuit del
vespre.
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Humor seriós. Pep Plaza, a la presentació / J. RAMOS




