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sentar com a veritats irrefutables aquests per-
sonatges tan foscos. La seva tradició teatral és
profunda i experta en saber explotar les emo-
cions. No hi ha tanta carrera en les companyies
espanyoles. I situar-les en aquest espai distant
les fa encara més dèbils. Les comparacions són
odioses però es fan evidents. En les discussions
de Tolcachir hi ha una simfonia de veus cris-
tal·lines. El que rep l’espectador assegut en
aquesta producció és un devessall de crits en
brut, que demostra la voluntat dels actors de
traspassar al pla d’una interpretació sincera
però que ressona cridada, lamentablement.

Emilia és la mainadera d’un noi solitari que,
no se sap ben bé per què, mai va tenir els pares
al seu costat. Una trobada fortuïta permet la re-
construcció de la seva infància, quan ja actua
com a pare de família; no es cansa d’abraçar i
petonejar la dona i el fill Leo. Però aquella casa
idíl·lica amagarà un engany. Emilia creurà que
el nen que va cuidar fins als 17 anys ha triomfat
en la vida. Però serà una il·lusió amb trampa.
Ella se l’estima més que al seu fill propi i serà ca-
paç del sacrifici més sorprenent, un final de se-
rial si no fos que té un toc d’irreal, d’impossible
de creure.

L’espai és obsessiu, amb una cambra on
els mobles estan penjats com si fossin llums
barrocs i les parets són mantes amuntegades
del trasllat. Hi ha acció fora d’aquest quadre.
Hi ha la insistència de voler entrar una taula
per la porta del protagonista: s’entossudeix en
creure una realitat aparentment consistent que
es revela impossible. Els pares van matar la seva
paternitat. ❋

EMILIA
Claudio Tolcachir
Director:
Claudio Tolcachir

Intèrprets:
Malena Alterio,
David Castillo,
Daniel Grao,
Alfonso Lara,
Gloria Muñoz.
Dies i lloc:
Dimarts, 21 d’octubre,
(fins diumenge) a la
sala Fabià Puigserver
del Teatre Lliure, a
Montjuïc.

Emoció enllaunada.
L’acció es presenta en
un espai tancat,
claustrofòbic, on
també hi ha moments
de llibertat
MARIETA ÁLVAREZ

Els equilibris i l’amor d’un antiheroi
n petit accident lleu i fortuït, com és relliscar en un pas de

vianants mullat de pluja, provoca un gir en la vida d’un home
gris. Tot el que sembla no és quan la veritat es converteix en
metàfora i l’alè, en poesia. Aquest antiheroi demostrarà una
fortalesa insòlita acompanyat per uns amics, que són també els
músics. El seu exili interior fregant la bogeria és d’una ceguesa
ingènua exquisida. Tot s’aguanta en equilibri, però ja se sap
que això del trapezista és un ofici inestable.

EQUILIBRISTES
Farrés Brothers
Creació: Jordi Palet i Pep Farrés
Intèrprets: Pep Farrés (actor), Pep Massana (violí), Adrià Bonjoch
(guitarra), Pep Coca (contrabaix)
Lloc i dia: Teatre Alegria de Terrassa. Diumenge, 18 hores.

Tres èxits, tres pròrrogues
i ha propostes petites que no deixen de meravellar És el cas

d’aquests tres muntatges que ja van tenir vida la temporada
passada i que, ara, en la reposició allarguen l’èxit. Són peces de
petit o mitjà format però que compten amb la intimitat com a
element clau per persuadir els espectadors.

LA NIT JUST ABANS DEL BOSCOS
Bernard-Marie Koltès
Intèrprets: Òscar Muñoz
Lloc i dia: Al Maldà, fins al 9 de novembre

VICTÒRIA D’ENRIC V
William Shakespeare
Dramatúrgia i direcció: Pau Carrió
Lloc i dies: Al Teatre Lliure de Gràcia, fins al 2 de novembre.

L’ENCARREGAT
Harold Pinter
Direcció: Xicu Masó
Lloc i dia: A l’Espai Lliure del Teatre Lliure, fins al 2 de novembre.

D’aquí, d’allà, d’ahir i d’avui i demà
l nou COS manté l’estructura i les pautes de programació

que l’ha caracteritzat fins ara, barrejant la tradició popular i
buscant la nova creació. Enguany es presenta tot un programa
que uneix referents escènics del panorama internacional , i la
històrica, deixant pas també als joves creadors. El COS 2014
aposta pels lligams internacionals amb un protagonisme espe-
cial del Move-Award, una eina per als joves creadors i promo-
tors del teatre visual. Les funcions del Move-Award es podran
veure avui.

FESTIVAL COS
Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual COS
Lloc i dies: A diversos espais de Reus, només fins diumenge.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

AMB ALES A LA
VEU
poesia a escena

arles Canut, presi-
dent de la fundació
Romea, dirigeix una
lectura dramatitza-
da que proposa un
viatge per la poesia
catalana, des de la
dels trobadors a
l’actual. Hi interve-
nen Enric Majó,
Marta Angelat, Vic-
tòria Pagès, Pep Ri-
bas i Miquel Puja-
dó. La poesia es
completa amb co-
mentaris que ame-
nitzen la vetllada
Lloc i dia: Teatre
Romea, 28 d’octubre,
20 h.
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COS, en peu. El festival COS, de Reus, s’allarga fins aquest
diumenge. A la foto, un espectacle de l’any passat. J. FERNÁNDEZ




