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CRÍTICA JORDI BORDES

iguel del Arco va sorprendre tot-
hom amb La función por hacer.
Va entrar, quasi per casualitat,

en la sala Villarroel el 2010. Una nòmina no-
table d’actors es barrejava amb el públic i feia
una nova aproximació a Sis personatges en
busca d’autor de Pirandello. Probablement,
era l’adaptació més extrema. Van sorprendre
amb una interpretació gens sentida, que res-
pirava veritat pels quatre costats. Aquella
primera aventura ha anat fent camí amb èxit,
tot i que potser no amb la mateixa frescor.

Del Arco (que recordava que va comprar-
se uns Digui, digui després d’una funció del
Teatre Lliure a Madrid, quan ho representa-
ven en català) va fer la seva primera direcció
al Lliure amb Un enemic del poble. Estava

M 
Una intel·ligent
adaptació, novament
pensat en un gran format i tenia moltes ganes
d’agradar. I tant ho va aconseguir que l’obra
es reposa aquesta temporada. En aquesta lí-
nia cal plantejar el Misántropo, de Molière.
D’entrada, cal celebrar la selecció del títol.
Perquè el discurs sobre la moralitat i la cor-
rupció sembla que mai hagi estat tan a l’ordre
del dia (en realitat, la memòria és benèvola i
ens fa oblidar els capítols nefastos de la socie-
tat per poder continuar sent éssers socia-
bles). L’aproximació és intel·ligent, no sona

gens estirada. Sap traslladar perfectament el
poeta pedant en cantant romàntic histriònic
(que, per moments, sembla l’àlter ego del
personatge del Mag Lari!). I, incorruptible,
es manté Alcestes, el misantrop.

L’opinió de la producció és que l’home ho-
nest va emmalaltint, va patint visions que el
trastoquen definitivament. L’espai, la sorti-
da d’emergència d’una discoteca on se cele-
bra una festa benèfica, diu molt de la hipo-
cresia d’avui, per molt ben intencionada que
sigui. En aquest espai, que és terra de ningú,
es donen lloc les confessions. També és molt
similar el comportament d’Alcestes amb el
d’Stockmann, d’Un enemic del poble. 
Aquest Alcestes, en realitat, combrega molt
amb el protagonista de Timó d’Atenes, de

Nina i Mariona Castillo de ‘Mamma mia!’ tornen a ser
mare i filla, ara en una peça emocional i íntima

s un dels privilegis que ofereix aques-
ta temporada el Círcol Maldà. Nina i
Mariona Castillo són dues actrius de

musical. Que els agrada treballar en altres
camps però que se senten realitzades quan
interpreten un personatge cantant. Es van
conèixer, ara fa deu anys, protagonitzant una
comèdia musical, Mamma mia!, en què el
conservadorisme de la filla contrastava amb
les idees revolucionàries de la mare. Una co-
mèdia d’equívocs que va ser un dels èxits de
la temporada al BTM. Grandíssim format,
vaja. Ara, i només fins al 7 de desembre, les
dues veus han volgut posar a prova una peça
que té flaire de ser de llarg recorregut. Mares i
filles explica un cas tan quotidià com dolorós.
Quan una filla decideix marxar de casa. No hi
ha un motiu aparent. Simplement, la neces-
sitat de canviar d’aires, de marcar una distàn-
cia amb una mare que s’ha estimat però que
ara pressiona. I la mare soltera, que ho va
abandonar tot per poder cuidar la seva filla,
tem tots els fantasmes. Que la seva aposta si-
gui perduda, finalment. Que li cauran els «ja
t’ho deia» dels familiars. En realitat, és una
muntanya russa d’emocions que permet
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Un piano i un
fred comiat

DEU ANYS DESPRÉS J. BORDES

veure instats de la infància però sobretot
comprendre la generositat dels dos personat-
ges. Nina i Mariona Castillo, sense gaire res
més que una partitura molt emotiva i, per
moments, divertida, contagien l’emoció al
públic. L’espai del Maldà és un menjador ple
de llibres.

Capítol a part mereix la composició i, so-
bretot, la interpretació de Clara Peya, que si
el piano ja és una extensió pròpia del seu cos,
la mirada de complicitat amb els dos perso-
natges la converteix en un element més de
l’acció. A tan curta distància, veure com se
segueixen, com es donen pas a la veu i com
viuen (perquè són personatges o perquè po-
sen música al sentiment d’aquell personatge)
commou. És una obra que l’encerta perquè
retrata un instant ben humà i fràgil: l’eman-
cipació del fill, però també pel seu compro-
mís amb la música. Tot és cantat. Forçosa-
ment, l’acció avança amb la música, doncs,
tot i que també hi ha instants per desgranar
l’emoció com qui desfà un terrós de sucre en
un te. La peça demana aquesta proximitat i,
per tant, ser obra de petit format. Perquè és
des d’aquest forat del pany que es poden en-

tendre bé les subtilitats, les mirades, les enra-
biades i, finalment, l’amor. Perquè el que sí
una mare i una filla sempre mantindran és
aquell fil d’estimació, més enllà de totes les
actituds egoistes d’una o altra.

Aquest musical és ideal per a tothom. Per-
què tothom s’ha emancipat algun cop de ca-
sa. O ho ha volgut fer. O tem que ho facin els
fills. O ha notat com ha variat la situació fa-
miliar a casa després que marxi un germà,
per exemple.

El teatre té la capacitat de mirall: de veure
una acció que un mateix ha realitzat. O que és
a punt de fer. Veure com actuen els personat-

MARES I FILLES
David Pintó
Compositora:
Clara Peya
Direcció:
David Pintó
Intèrprets:
Nina
Mariona Castillo
Clara Peya (piano)
Dies i lloc:
Des del 13 de
novembre al Círcol
Maldà. Sessió golfa.
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Shakespeare. Aquest decideix marxar a un
abocador i riure’s de tot allò que abans li
semblava tan adequat. Si a Timó,el protago-
nisme d’aquest prohom caigut en desgràcia
absorbeix tot el drama, a Misántropo, Alces-
tes té massa poca evolució dramatúrgica: ja
apareix massa enfadat en la primera escena.
Per això, de seguida el paper sona massa
afectat, al final, poc real. Si les visions que
pateix al final són molt efectives i ben troba-
des, els primers aparts són exageradament
marcats. El muntatge pretén repartir joc en-
tre tots els papers (i fa bé per poder ensenyar
les contradiccions) però aquestes trifulgues
li fan perdre un punt de ritme i la peça pateix
un cert declivi que es recupera amb un final
senzill i compacte. ❋

MISÁNTROPO
Molière

Versió i direcció: 
Miguel del Arco

Intèrprets:
Israel Elejalde,
Bárbara Lennie,
José Luís Martínez,
Miriam Montilla,
Manuela Paso,
Raúl Prieto,
Cristóbal Suárez

Dia i lloc: Dimarts, 25
de novembre (fins al 7
de desembre) al Teatre
Lliure de Montjuïc.

Treball constant, compromís fidel
a Companyia de Teatre de Femarec torna als escenaris amb

Punt i seguit, un espectacle on actors i actrius amb discapacitat
demostren un any més les seves capacitats. Entre rialles i emo-
cions, i mentre el públic s’ho passa d’allò més bé, trencaran es-
tigmes i faran reflexionar sobre la vida i la mort: un debat en-
tre el punt seguit i el punt final. Punt i seguit s’estrena a l’esce-
nari del Casino de l’Aliança del Poblenou el Dia Mundial de la
Discapacitat, una data més que rellevant per iniciar la que serà
la divuitena temporada de teatre de Femarec, una companyia
formada íntegrament per actors i actrius amb discapacitat psí-
quica o trastorn mental sever. Igual que en edicions anteriors,
Femarec (entitat social on treballen els actors i les actrius) ha
tornat a obrir una causa de micromecenatge a elmeugradesor-
ra.org per recollir fons a través de donacions a canvi d’invita-
cions per a l’estrena.

PUNT I SEGUIT
Femarec
Direcció: Glòria Rognoni
Lloc i dia: Casino de l’Aliança del Poblenou, el dimecres 3 de desembre,
a les 21 h

Teatre per a la ràdio en un cinema!
er mitjà d’un dels dramaturgs catalans més rellevants dels

darrers anys, Gerard Vàzquez, i d’algunes de les veus destaca-
des del teatre i del doblatge en català, es viurà una emissió de
ràdio teatre en directe, un espectacle sonor i visual en el qual
la veu, l’ambientació sonora i la música esdevindran les prota-
gonistes. Tota una experiència per a l’espectador, que podrà
reviure en viu un format clàssic de la història de la ràdio però
amb les eines i les tecnologies pròpies de la nostra època. La
Gran Guerra va ser considerada la guerra dels poetes.

SI US PREGUNTEN PER QUÈ VAM MORIR
Veus Humanes
Dramatúrgia: Gerard Vàzquez
Lloc i dia: Als Cinemes Girona, l’1 i el 8 de desembre a les 20.30 h

Facilitar l’accés dels autors SGAE
a Societat General d’Autors i Editors (SGAE), amb el suport

de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca),
ha engegat una campanya per convidar a anar al teatre els di-
jous, finançant fins a un 90% de les entrades. Els espectadors
paguen un euro i mig, i la SGAE finança els 13,5 euros restants
(fins a un límit de 100 butaques per sessió). El públic paga el
percentatge de l’entrada que guanya l’autoria. Són, només,
1.050 entrades per a vuit títols diferents.

DIA DE L’AUTOR SGAE
Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual COS
Lloc i dies: A diversos teatres (consultar cartellera)
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AGENDA D’AUTOR J.B.

LA CREACIÓ
CONTEMPORÀNIA
D’ESPECTACLES
PER A TOTS ELS
PÚBLICS
Teatre per a Tots
els Públics (TTP)
ornada professio-

nal en el marc de
Temporada Alta en
què es parlarà de
qualitat i risc dins el
teatre per a tots els
públics amb profes-
sionals convidats
que estan al capda-
vant de programa-
cions de teatres i
festivals europeus.

Lloc i dia: El Canal
(Salt), diumenge, des
de les 17 h

J

Pagar l’autor. La campanya vol fer pedagogia i promocionar obres
com la de Las Divinas, Paradís. J. FERNÀNDEZ

ges, quan actuen encertadament, sense ferir
ningú, però també quan s’equivoquen és tot
un llibre de vida. Per això, s’intueix que és
una obra ideal perquè mares i filles en edat
adolescent es retrobin. Si hi van el cap de set-
mana, que aprofitin per fer una xocolatada al
carrer Petritxol, en algun dels locals que més
històries íntimes guarden a l’escalf d’un àpat
deliciós. Nina s’ha sorprès com, sense ser
mare, pot entendre el dolor de les que veuen
com les filles decideixen emprendre el vol. És
un comiat necessari però dolorós. És quan
s’accepta i es facilita que el somriure tran-
quil·litza l’ànima. ❋

A favor de qui... El
públic pren posició a
favor de la mare o de
la filla, en els diversos
moments de l’obra.
Volàtil, com l’amor
mateix.CÍRCOL MALDÀ




