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CRÍTICA JORDI BORDES

ordi Galceran és el convidat d’or en
la nòmina d’autors d’aquesta des-
barrada versió del Polònia televisiu.

Quan un pensa que ja no es pot riure més de
la caricatura d’una situació política, l’expert
autor de comèdies (El mètode Grönholm, El
crèdit) però també d’intriga (com Carnaval o
Paraules encadenades) sap fer un gir que vés a
saber si també s’acabaria aprovant en la vida
real. I no donem més pistes.

Polònia el musical juga amb els personatges
del programa de paròdia política televisiu
però es mou segons els criteris del vodevil i
també d’un toc de musical de gran format.
No es limiten a les projeccions tipus chroma 
a fons d’escenari i a desbarrar i fer amables els
polítics més antipàtics de les darreres dèca-

J Divertida i eficaç
futurologia política
des. Què va! La màquina comença a sorpren-
dre des del primer esternut d’un gerro del
vestíbul de l’hotel Nacional.

Quina s’empesquen Artur Mas, amb Oriol
Junqueras, Joan Herrera i David Fernàndez?
Es troben d’amagat perquè volen proclamar
la independència l’endemà a la plaça Sant
Jaume. Evidentment, aquests plans els inten-
taran boicotejar els seus enemics: Esperanza
Aguirre, Mariano Rajoy i Alícia Sánchez-Ca-
macho. També els de la tercera via es troba-

ran en via morta: Pere Navarro (de grumet!),
Joan Antoni Duran i Lleida i, fugaçment, un
encaputxat (que sona a final d’abecedari).
Capítol a part mereixen les Catalines, les
cheerleaders del sobiranisme (dit, amb esti-
ma: Forcadell, Muriel Casals i el Vila d’Aba-
dal amb faldilles!). Sumeu-hi els cameos de 
Forcades i Mariona Terribas.

Cal celebrar el desgast generós de tots els
actors (que si no doblen en transformació de
caracterització, sí que ho fan amb esquizo-
frènia d’ànimes bessones) i sorprenen els
dots coreogràfics i interpretatius de bona
part del repartiment. La festa està assegura-
da. Promet ser un espectacle de canelons,
d’aquells que és recomanable treure’s la cor-
bata i guardar-la a la jaqueta en les sessions

La companyia La Mandona debuta amb un espectacle
que recull les interioritats d’‘Otel·lo’ de Shakespeare

s tracta d’ensenyar el negatiu
d’Otel·lo de Shakespeare. De convi-
dar el públic al que serien les caixes

del teatre (al darrere de les cortines), on els
personatges secundaris han de fer temps i
s’expliquen les raons que no poden expressar
a l’escena oficial que va idear Shakespeare.
Una mena de joc metateatral que la drama-
turga nord-americana Paula Vogel planteja i
que la companyia La Mandona ha triat per
celebrar el seu debut. El resultat és una peça
que furga entre la comèdia i el drama les àni-
mes de Desdèmona, la dona d’Otel·lo, amb
ganes de sortir de la seva gàbia d’or; Emília, la
criada que li pren el mocador i que serà la
causant del gran enrenou; i Bianca, la prosti-
tuta malparlada que enlluerna Desdèmona
per la seva aparent llibertat però que es reve-
larà com una persona que desitja la seguretat
del món previsible i que encotilla de palau.
La peça es podrà veure a la Sala Muntaner,
fins al 14 de desembre.

És un exercici semblant al que va fer Tom
Soppard amb Rosencratz i Guildersten, els
companys d’estudis de Hamlet que provaran
de trair-lo. I que Shakespeare, cruel, no els va
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deixar ni morir a escena. La seva mort es deu
a una rèplica deixada anar. Els personatges
secundaris es revolten com ho farien els Sis
personatges en busca d’autor de Pirandello,
que somien l’escena per poder completar el
seu batec vital. Si moren a fora dels focus, si
no s’expliquen les enveges d’Emília (com si
fos una criada del clàssic de Jean Genet, de
fet), l’acció es pot prendre només com una
rebequeria ingènua. Potser ho és, potser
amaga alguna fosca intenció. Vogel punxa en
disjuntives com aquesta. Així, per exemple,
la Desdèmona capritxosa, que sempre ho ha
tingut tot, es revela aquí com una dona avor-
rida de l’opulència i que enveja la llibertat de
les classes socials més baixes. En realitat, ca-
dascú desitjarà el que té alguna de les altres
dues. La gelosia, tan mascle, d’Otel·lo, es te-
nyeix de feminitats amb aquests tres perso-
natges que es troben entre els llençols estesos.
Aquells llençols nets i frescos d’una Desdè-
mona d’ànima blanca, s’aniran embrutint

Martí Torras ha buscat que les interpreta-
cions rasquin les “animetes” dels personat-
ges. Així, el públic s’emociona quan confes-
sen les debilitats i pot riure del que són des-

gràcies per als personatges. És un text, doncs,
que demana i mostra una gran versatilitat de
les actrius. La Mandona és Sara Espígul (que
en l’obra representa Desdèmona), Alba Flo-
rejachs (Emília, a qui substitueix en algunes
funcions Gemma Martínez) i Carmela Poch
(Bianca, també substituïda puntualment per
Maria Ribera). Vogel demana que no hi hagi
foscos que separin les escenes, que són, en
realitat, el·lipsis que es fusionarien perfecta-
ment amb les escenes de l’Otel·lo original. El
director hi ha trobat una solució: Projectar la
mirada espia d’Orson Welles en el paper
d’Otel·lo. L’home desconfia.

DESDÈMONA
Paula Vogel
Adaptació:
Helena Tornero
Direcció:
Martí Torras
Intèrprets:
Sara Espígul, Alba
florejachs/ Gemma
MArtínez, Carmela
Poch/ Maria Ribera
Dies i lloc:
Fins al 14 de desembre
a la Sala Muntaner
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de diumenge a la tarda d’hivern. Però també
de jugar a ensenyar la menorquina dels més
bel·licosos (l’obra té prou fusta per aguantar
ben bé fins a la primavera/estiu).

Es podria veure a Madrid? Sí. Riurien igual
perquè l’obra és un clam a la política de pas-
sadissos. Tot plegat és una disbauxa intel·li-
gent perquè com bon vodevil, es creuen và-
ries línies argumentals que multipliquen les
possibles resolucions. La caricatura que es va
fer de Joan Carles I de tan barrut, el feia en-
tranyable. Aquí, són tan sapastres que també
generen una certa simpatia. Però l’obra val
per caricaturitzar aquella estratègia estúpida
del fi justifica els mitjans. En aquest musical,
el riure és guaridor i la independència, un es-
lògan. ❋

POLÒNIA, EL
MUSICAL
Minoria Absoluta
Autoria: Jordi Galceran,
Júlia Cot, Jaume Buixó,
Pau Escribano, Toni
Soler
Direcció: Xavier Ricart

Intèrprets: Bruno Oro,
Queco Novell, Agnès
Busquets, Mireia Porta,
Ivan Labanda, Xavi
Serrano, Anna Bertran,
David Olivares
Dia i lloc: Divendres, 7
de novembre, sense
data de sortida, al
Teatre Poliorama

La Mandona ha arrencat amb altres quatre
companyies una nova forma d’apropar-se al
públic. Obsequien amb targetes l’oportuni-
tat d’anar a veure un espectacle dels altres
companys que programen aquestes dates a
Barcelona: en comptes de competir pel pú-
blic, plantegen compartir-lo. Les persones
que arribin amb targeta a la sessió rebran un
obsequi de la companyia (sense tocar els pre-
us de l’entrada). Aquest producte no es re-
parteix indistintament sinó que es dóna a la
gent que després té ganes de compartir una
estona amb les actrius tot parlant del teatre i
fent un lúdic trivial teatral. ❋

Del blanc al
vermell. De la
ingenuïtat avorrida a
la pulsió més
inconscient i fins a la
mort. Aquest és el
camí de Desdèmona
que ara es desbrossa.
GERVASI JUAN

Doble sessió de Thomas Noone al SAT!
essió maratoniana aquest cap de setmana de Thomas Noone.

Avui i demà proposa tres peces breus: el duet Watch Me (parla
de l’amor i posa l’accent en la mirada i percepció que té l’es-
pectador); el solo As If I (en què es fa una reflexió sobre la re-
lació del ballarí amb el coreògraf) i Brutal Love Poems (una in-
vestigació abstracta que evoca un estat emocional). Diumenge,
en sessió doble, presenta Alícia, una mirada onírica al conte
fantasiós (i un punt fosc) d’Alícia al món de les meravelles.

WATCH ME, AS IF I & BRUTAL LOVE POEMS
Thomas Noone Dance
Coreografia i direcció: Thomas Noone
Intèrprets: Alba Barral, Jerónimo Forteza, Javier G. Arozena, Karolina
Szymura
Lloc i dia: SAT! Avui i demà a partir de les 20.30 h.

ALÍCIA
Thomas Noone Dance
Coreografia i direcció: Thomas Noone
Intèrprets: Alba Barral, Jerónimo Forteza, Javier G. Arozena, Karolina
Szymura
Lloc i dia: SAT!, diumenge a les 12 h i a les 17.30 h

La violència també eixorda el silenci
’artista Agnès Mateu va debutar a l’antic Teatre dins del Fes-

tival Grec com a creadora amb aquest espectacle. Després de
programar-lo a l’Escena Poblenou aquest mes d’octubre, torna
a l’Antic Teatre, de nou. Mateu entra amb ganes d’eixordar
tothom. Microfona una taula que desplaça fent un terrabastall.
La violència més sagnant és la silenciosa: uns vídeos que ferei-
xen sense so. Implacable.

HOSTIANDO A M
Agnès Mateu
Lloc i dia: Antic Teatre, del dijous 20 al diumenge 23.

Philippe Genty, universal
a companyia de Philippe Genty, que va enlluernar el públic

en la inauguració del Festival TNT 2012 amb Voyageurs Immo-
biles, torna a Terrassa amb La llamada del mar, un projecte en
què el llenguatge i els materials es fusionen en un tot i s’adap-
ten al major nombre d’espais possibles. Es tracta d’una rees-
criptura de L’Odissea d’Homer i que Genty redescobreix a tra-
vés de la genialitat del seu teatre d’objectes, tot transformant-
lo en una història contemporània alhora que immemorial. Des
de fa més de 30 anys, Philippe Genty recorre el planeta i el
món del teatre amb l’equipatge de la simplicitat.

LA LLAMADA DEL MAR
Philippe Genty
Lloc i dia: Al Teatre Alegria de Terrassa, demà a les 21 hores.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

LA MALA
REPUTACIÓ
Fundació Romea

rran de l’èxit de la
seva primera edició,
les cançons més po-
pulars de George
Brassens (La mala
reputació, El goril-
la...) es tornaran a
combinar amb te-
mes no tan cone-
guts i amb peces
que Brassens esti-
mava i respectava,
com les de Jaques
Brel, Boris Vian o
Moustaki. Tot ama-
nit amb textos de
diverses procedèn-
cies que ens ajuda-
ran a comprendre
millor la realitat ca-
lidoscòpica d’un
creador que va
aconseguir fer de la
cançó un autèntic
art. Organitzat per-
la Fundació Romea

Lloc i dia: Dilluns, a les
20 hores, al Teatre
Romea

A

Homer, revisitat. La companyia de Philippe Genty actua demà a
Terrassa, fent una versió de L’Odissea.




