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Les comèdies
amables del Grec
‘Tots fem comèdia’ guanya la partida a ‘La banqueta’ i a la
comèdia filosòfica de ‘L’accident’

l Festival Grec és un aparador molt
ampli d’espectacles pensat per a tot
tipus de públics i moments. Hi ha

moments per a la sorpresa, per a la denún-
cia i per al riure més amable. En aquest sen-
tit, els espectacles que aguanten tot el mes,
es mouen principalment en
clau de comèdia: és el cas de La
banqueta i de Tots fem comè-
dia. També George Kaplan té
una certa mirada còmica però
sobresurt la denúncia i la con-
tradicció. En les produccions
de la primera setmana, també
es va veure fugisserament
(probablement trobarà espai
per fer una segona estada a
Barcelona la temporada vi-
nent) L’accident. Aquesta és
una comèdia molt particular
que navega des del compromís
vital amb l’home de Camus.
De les tres comèdies analitza-
des en l’arrencada del Grec,
guanya en proximitat i respos-
ta del públic Tots fem comèdia,
una dramatúrgia escrita i diri-
gida per Joaquim Oristrell, es-
crita a partir de les seves pulsa-
cions de crisi creativa i qües-
tionament de l’entorn. Hàbil
en els girs per a guions televisi-
us, sap trobar suc de bons gags
interpretats amb molta fuste-
ria teatral per dues bèsties de la
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comèdia (sigui en el format teatral o televi-
siu) com són Jordi Bosch i Ferran Rañé.

La banqueta reivindica la comèdia fran-
cesa. Dramatúrgies que, d’una situació in-
sòlita, es desgrana tot una raó dels perso-
natges que despulla les intimitats més do-

loroses dels seus protagonistes
(i que el públic pot descobrir-
se, identificat). Però l’obra de
Gérald Sibleyras no desplega la
trama com sí solen fer Éric-
Emmanuel Schmitt (El llibertí,
Variacions enigmàtiques), Yas-
mina Reza (Art, Un déu salvat-
ge, Una comèdia espanyola), o
Matthieu Delaporte i Alexan-
dre de la Patellière (El nom),
per citar només alguns drama-
turgs que han fet fortuna a la
cartellera de Barcelona els úl-
tims anys. La banqueta, en rea-
litat, es queda sense pólvora a
meitat de l’espectacle, i té un
final més aviat trist, tot i el bon
ofici de, sobretot, Pep Ferrer i
Ricard Borràs. Aquests dos in-
tèrprets que tenen el privilegi
d’assajar en una mítica sala la
seva gira de piano a 4 mans se
senten incapaços d’assajar. La
infidelitat creativa els encalla.
Si a la primera peça, són dos
pianistes, sense piano, a Tots
fem comèdia el músic Joan Vi-
ves (que debuta com a entu-

siasta acompanyant fent-se valdre amb
màximes del tipus “així com tenir un pia-
no no significa ser un pianista, tenir fills
no vol dir ser pare”) sí que el toca en di-
recte. I és que sota els seus dits hi ha l’ex-
periència, del que calla i observa. Joaquim
Oristrell fa cantar els protagonistes (enca-
ra que no en tinguin ni ganes ni veu!) i ex-
plota petites emocions. Com la de l’artista
adult que sent com tothom el retira del
mercat i ell és incapaç de donar-li el tomb.
El que demostra que la peça roda bé, és
percebre que tots cinc actors s’ho passen
bé a escena, amb uns personatges tan ar-
quetípics com irreals. Però això és el de
menys.

Per últim, L’accident. Té molta gràcia

El matx de
pallassos
prospera
Avui es fa la darrera
sessió de matx de
pallassos al Grec.
L’experiment, que fa
anys que té molt de joc
entre col·legues de nas
vermell, és un dels fixos 
del festival del Circ Cric
al Montseny (la seu de la
companyia liderada per
Tortell Poltrona i la Sra.
Titat és a Sant Esteve de
Palautordera). Es tracta
d’una partida
d’ocurrències i sortides
de circ que realitzen
entre dos bàndols. El
públic ha de puntuar el
millor equip. La selecció
és dels millors clowns de
casa.
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El pianista de
‘‘Tots fem
comèdia’: “Així
com tenir un
piano a casa
no significa ser
pianista, tenir
fills tampoc no
significa ser
pare.”

Aventura
genial a la
Viquipèdia
Viatge lúdic a la curiositat
científica amb dos nens de
protagonistes indispensables

CRÍTICA JORDI BORDES

uina aventura més arriscada la
de la producció Perduts a la Vi-
quipèdia. La directora Teresa

Pombo confia el ritme del muntatge al tre-
ball de dos nens, veritables conductors de
l’obra. La jugada li surt bastant bé perquè
els joves actors són vitals i entusiastes.
També és cert que la connexió contínua a la
pantalla, amb vídeos divertits com ara un
de Marie Curie (que recorda molt a Lloll
Bertran) i el seu marit (puntual Santi Ibá-
ñez), és un baló d’oxigen per garantir que
el ritme de la producció serà picat. Perduts
a la Viquipèdia connecta perfectament amb
el públic jove perquè s’atreveix a posar els
referents preadolescents com a metxa in-
fal·lible per a la identificació dels nens (des

Q de 7 fins a 12 anys) amb els protagonistes.
Aquests, uns nens a qui a escola es qualifi-
caria de problemàtics (cul d’en Jaumet i
despistada Ada) descobreixen l’encant de la
curiositat. La producció és ambiciosa, tam-
bé tècnicament, tot i que l’escena aparent-
ment és molt neta i res hi molesta.

Resulta que han de fer un treball obliga-
tori. I que no saben per on arrencar. Estan
dispersos. La casualitat (vestida d’accident)
fa que iniciïn un viatge cap a la mateixa Vi-
quipèdia. I, des de la mateixa xarxa, s’atre-
veixen a reptar els científics més espavilats
per ser l’escollit a qui dedicar el mural. Ai-
xí, poden fer des dels jocs més infantils i
carn d’esplai (donar-se xocolatada amb
melindros amb els ulls embenats) fins als
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quan els àngels de la guarda de dos teòrics
ateus miren per aconseguir que prosperin
al cel. Sobretot, quan aconsegueixen lligar
cites de l’ateu però en l’argot de dos advo-
cats defensors que han de retre comptes a
uns jutges implacables. La peripècia, que
es construeix a partir d’un fet real perquè
Camus va morir d’accident de cotxe quan
tenia bitllet de tren per tornar a casa (l’ab-
surditat de la vida, com preconitzava Ca-
mus), decau per la tria dels textos com Els
justos, L’estranger o Calígula i per una cer-
ta mirada massa viquipedista. Vol aportar
massa informació que, al principi, contex-
tualitza però al final esgota i molesta. I el
traç de comèdia s’esborra irremeiable-
ment. ❋

Grans i petits.
Tot és relatiu.
Perquè els que
van ser grans
avui tothom els
considera petits,
consumits. I els
petits poden fer
gran la seva
carrera. Jordi
Bosch i Ferran
Rañé, amb Joan
Vives al piano,
se’n riuen de les
misèries d’uns
guionistes
DANIEL ESCALÉ

més moderns (fer un rap amb les seves
habilitats). En el viatge, descobreixen im-
postors, reivindiquen el paper de les do-
nes en la ciència, aprenen el mètode cien-
tífic, constaten la diferència entre la cièn-
cia experimental i la teòrica i s’adonen
que ells també poden ser investigadors. 

El Minigrec d’enguany és una bona ju-
gada del festival. Perquè es vincula amb
les programacions privades d’aquest mes,
i perquè reparteix la responsabilitat en
aquesta programació. La llàstima és que
els muntatges tenen una durada massa
curta per fer efectiu el boca-orella. És
d’esperar que peces com Perduts a la Vi-
quipèdia tindran més temps en el cartell
barceloní i també arreu de Catalunya. ❋

PERDUTS A LA
VIQUIPÈDIA
Anna Manso
Direcció:
Teresa Pombo
Intèrprets: Ricard
Farré, Arnau Puig i els
nens Víctor Ortega i
Jana Roa
Data i lloc: Diumenge,
7 de juliol, a la Sala
Ovidi Montllor del
Mercat de les Flors

roducció del
Festival Grec 2013 i
Zitzània Teatre
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L’Antic Teatre recupera Txalo
’antic Teatre mostra el segon treball dramatúrgic

signat per l’artista Txalo Toloza. Trópico#9 és un
projecte escènic nascut d’una sèrie de peces
audiovisuals definides com a documentals
extravagants. La peça intenta dibuixar una
cartografia particular. En ella, s’assenyalen com a
llocs capitals aquells paisatges als quals és
impossible enfrontar-se, als quals és impossible
tornar. Un viatge al Tròpic de Capricorn en una
road movie que no avança. Toloza-Fernández és
col·laborador de Sonia Gómez i, des de 2009, és
membre de la companyia FFF de Roger Bernat.
L’Antic ja li va permetre debutar amb l’experiment
lúdic Todos los grandes tienen problemas de piel.

TRÓPICO#9
Txalo Toloza-Fernández
Intèrprets: Laida Azkona Goñi i Txalo Toloza-Fernández
Lloc i dia: Antic Teatre (c. Verdaguer i Callís, 12). Avui i
demà, 21 h. Diumenge: 20 h.

Un mite i/o un conte al CCCB
l creador Ernesto Collado protagonitza una obra

que investiga sobre el mite del català Ignasi
Montaldo que va viatjar als Estats Units persuadit
per formar una comunitat de socialistes utòpics a
partir del pensament Étienne Cabet. L’experiència
va acabar en fracàs i aquest noi mut i tímid que es
comunicava amb els altres mitjançant una llibreta
plena de notes i dibuixos, es va convertir, diu la
llegenda, en cap d’una tribu d’indis. Un testimoni
per abordar el conflicte entre individu i comunitat.

MONTALDO
Fundación Collado-Van Hoestenberghe
Direcció, dramatúrgia i interpretació: Ernesto Collado
Lloc i dies: Teatre del CCCB fins diumenge, 20h.

Apadrinar autors, mansois
s una broma simpàtica. Els autors, com els

animals domèstics, mai no abandonarien el públic
en una cuneta. Per això, en clau lúdica, des de la
Nau Ivanow es proposa donar a conèixer l’obra de
dos dramaturgs avui (Marilia Samper i Marc
Angelet), dos autors que han tastat la sort del
desaparegut T6. Divendres vinent, 19, serà el torn
d’Helena Tornero i Marc Artigau.

APADRINA UN AUTOR
Ides de l’equip de direcció de la Nau Ivanow
Dramatúrgia: Marilia Samper i Marc angelet
Intèrprets: Guillem Motos, David Vert, David Verdaguer,
Mart Aran, Anna alarcón i Maria Casellas
Lloc i dia: A la Nau Ivanow, avui, 21 h.
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EL TEATRE PREN
LA PARAULA
BIT al Grec

eflexió sobre
com ha d’abordar
el teatre la nova
realitat social per
dinamitzador en
aquest nou
paradigma global.
Invitació a debatre
d’arts escèniques
neòfits amb
discurs i artistes
de referència.
Lloc i dia: Institut
del Teatre, dimecres.
Sessió 18.30: El
teatre com a
metàfora de la
globalització. Amb
Ruth Mackenzie,
directora de
l’Olimpiada cultural
London 2012, i Àlex
Rigola
Sessió 20.00: Teatre
i entreteniment.
Amb Michael
Billington, cap de
cultura de The
Guardian, i Ramon
Simó, director
artístic del Grec.
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Samper, Tornero i Angelet, al centre, membres del
darrer T6, que aspiren a ‘l’apadrinament’. DAVID RUANO




