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estat ingressat en un psiquiàtric. Les seves
excentricitats tenen un punt còmic indub-
table, tot i que els seus sorolls i les seves visi-
tes de verd fluorescent als abocadors donen
una sortida sòrdida final.

També és un cordó umbilical de Morales
el fil musical vital. La peripècia a Sé de un
lugar (títol d’un tema mític de Triana) està
a punt de provocar un desastre amorós in-
comprensible. A Jo mai, el so és molt més
punk, radical. En part, perquè són els ma-
teixos actors els que ataquen amb guitarres
elèctriques, baix, bateria i una veu forta,
amb què es genera una comunió inequívo-
ca (més enllà, fins i tot de la relació dels
personatges de la peça). També Bob Marley
i el seu Duppy Conqueror, que arrenca com
una anècdota però que acabarà sent una
mena de mantra, d’àngel negre que es ma-
terialitza en el desenllaç de l’obra.

Jo mai, doncs, és un punt i a part de la
dramatúrgia d’Ivan Morales. Té la capaci-
tat de commoure per moments, amb actors
que pugen per les escales i que narren el
pensament dels seus personatges de mane-
ra coral, escoltant-se per no avançar trama
a l’espectador, com si fossin músics amb
batuta. Però el compromís és molt més
fort, gens plaent. Perquè les escenes que
s’insinuen (més o menys explícitament)
són d’una duresa extrema. No són uns per-
sonatges violents, intransigents, sinó que
tots tenen moments de feblesa, de debilitat,
d’una fràgil humanitat que els converteix
en una ànima amb la qual es pot empatit-
zar. I costa de prendre partit per cap d’ells,
perquè tots tenen unes reaccions agressives
que no aconsegueixen dominar. Això, o sa-
ben que no estan bé del cap i que no són
gens de fiar perquè en qualsevol moment
poden sortir amb un estirabot. Les inter-
pretacions dels actors de Jo mai juguen
amb una densitat molt mal·leable. Es fan
entranyables i odiosos. Al Jo mai de Prisa-
mata tot es transforma i no existeix el punt
final. Els llocs, o la música, fins i tot, supu-
ren sordidesa en el moment menys sospi-
tat. ❋

La sorpresa
Anna Alarcón i Xavier
Sáez són els
personatges de Sé de
un lugar, la primera
aventura del nou
dramaturg que ara
reprèn amb Jo mai /
LA SECA

–sempre que la trama ho permet–. No hi
ha escenografia, sinó, en tot cas, elements
ambigus que tant són un mapa com un
llençol per protegir els mobles de la pols.

Les Antonietes, en realitat, van arrencar
de l’ombra literària de Jesús Moncada
(L’aigua, 2009) que també van traslladar
posteriorment al TNC (Mequinensa,
2012). Van construir un univers a partir de
la desapareguda Mequinensa, reivindicant
també el seu parlar característic. També ho
van fer a Molt soroll per no res, de Shakes-
peare, una comèdia que ja insinuava el seu
desacomplexament. Tot era volgudament
brut, divertidament exagerat. Ara, amb un
cert matís, traslladen aquestes eines al dra-
ma i... funciona! Eureka! ❋

VÀNIA
Les Antonietes

Adaptació i direcció:
Oriol Tarrasón

Intèrprets:
Annabel Castan, Bernat
Quintana, Pep Ambròs,
Mireia Illamola i Arnau
Puig

Data i lloc: dissabte,
11 de gener (fins al
26), a l’Espai Lliure

Políticament incorrecta
s tot un èxit a França. Fins al punt que hi ha

aplicacions per a mòbil per recollir rèpliques
hilarants d’aquesta comèdia negra i tan
políticament incorrecta com van ser capaços
d’escriure aquest col·lectiu d’actors als anys
vuitanta. Avui, aquest to tan àcid, seria difícil de
repetir-lo. A França, explica el director, traductor i
actor, el programen cada Nadal i sempre
aconsegueix una audiència notable. Mai s’ha fet
fora del país. Catalunya arrenca la possible
aventura internacional de les persones
desestructurades que tenen el suport d’una
Organització No Governamental.

EL PARE NOËL ÉS UN CABRÓ
Cia. Comuniants
Autors: Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Christian
Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Bruno Moynot
Direcció i adaptació: Matthieu Duret
Intèrprets: Tony Cornillo, Núria Clemares, Matthieu Duret,
Cesc Gómez, Clara Galí i Pep Payo
Lloc i dies: Jove Teatre Regina, fins al 23 de febrer.

Fantasia i ombres, a Granollers
l treball que planteja Denise Duncan és

preciosista. Construeix un món sòrdid d’una
família prou desestructurada, però des dels ulls
d’infant de la néta. L’àvia no parla amb ningú,
sembla que hagi renunciat a la vida. Però, sigui en
secret o imaginat per la petita Zoe, manté un diàleg
constructiu que enamora, que diverteix i que juga.

LINDA ESTÁ LA MAR
La Pulpe Teatro
Autora i directora: Denise Duncan
Intèrprets: Meritxell Calvo, Aina Sánchez, Salvador
Miralles, Cinta Moreno, Marta Santandreu, Mercè Boher i
Dani Arrebola
Lloc i dies: Teatre de Ponent de Granollers, d’avui i demà
(21 h) i diumenge (19 h).

Una ‘performance’ i un te
es del Japó arriba MatchAtria, una original

“cerimònia del te” interpretada per la ballarina Yui
Kawaguchi amb la col·laboració del cineasta
Yoshimasa Ishibashi. La instal·lació combina
multimèdia i dansa, i convida l’espectador a
experimentar un contacte únic i personal amb
l’artista.

MATCHATRIA
Yui Kawaguchi + Yoshimasa Ishibashi
Lloc i dia: Quatre úniques funcions demà i diumenge a
Blueproject Foundation de Barcelona (Princesa, 57).
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AGENDAD’AUTOR J.B.

AULA DE TEATRE
FÒRUM I DEBAT
INTERCULTURAL
CASA ÀSIA

asa Àsia,
l’Ajuntament de
Barcelona i la Xixa
Teatre conviden a
participar
d’aquesta
experiència
creativa
intercultural.

Requisits: ser major
de 16 anys; cal
enviar, abans del 28
de gener, un correu a
illort@casaasia.es
amb les dades
personals i la
motivació per
participar en el
taller.

Sessions: dissabtes
del 8 de febrer al 5
d’abril de 10.30 a
13.30 a la seu de
Casa Àsia.
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Te en moviment. S’obre un nou espai amb una acció
performativa. JULIA VON VIETINGHOFF.




