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ela Nau Ivanow i posteriorment al Teatre
de Ponent Está linda la mar, retorna lleu-
ment al seu referent catòlic i compara les
vaques de l’escorxador amb el mateix
Crist, pa i vi que purifica. En l’anterior pe-
ça, hi havia instants per a la reconciliació
amb escenes amoroses, tendres, que tras-
puaven emoció. A Vaques sagrades, tot és
fred com la llum d’un fluorescent, volgu-
dament. Hi ha punts còmics, amb l’evoca-
ció a les vaques (pel posat dels actors i pels
continus gestos de treure’s les mosques de
sobre) però hi ha un discurs molt contun-
dent, que gela el somriure. I remata amb
la barnilla de ferro que bloqueja el cervell:
un vídeo pla, neutre, que fereix l’especta-
dor i obre els ulls a la vegada. ❋

VAQUES SAGRADES
Taaroa Teatre
Dramatúrgia: Denise
Duncan
Direcció: Joan Arqué
Intèrprets: Pablo
Miranda, Magda Puig,
Lavinia Vila

Data i lloc: Dimecres,
23 de gener al Teatre
Almeria.

Demà i diumenge, fan
una breu estada al
Teatre de Ponent de
Granollers.

Goldoni mafiós, a l’Empordà
xtraordinari salt mortal. Resulta que Richard

Bean volia fer una peça per a un actor de primer
nivell i se li va acudir fer una versió d’Il servitore di
due padroni de Goldoni. L’adaptació imaginava
que aquests amos eren una mena de mafiosos de
pega. Tres anys més tard, arriba al Paral·lel una
versió del West End, però recupera una certa
mediterraneïtat i la ubica en un lloc inespecífic de
l’Empordà. Comèdia blanca 100%

UN JETA, DOS JEFES
Richard Bean (adaptació de Paco Mir)
Direcció: Alexander Herold
Intèrprets: Diego Molero, Mireia Aixalà, Jofre Borràs,
Josep Maria Gimeno, Toni González, Anna Gras, Maria
Lanau, Miner Montell, Miquel Ripeu, Xavier Serrat
Lloc i dia: Teatre Victòria (fins al 30 de març).

Humanitat i tecnologia
a humanitat està condemnada a entendre’s amb

la tecnologia, un recurs pràctic que ella mateixa ha
inventat però que, sovint, genera disfuncions gens
plaents. Una interessant aproximació és aquest
treball que imagina la convivència en una mena de
búnquer intel·ligent. Per expressar-ho hi ha molt
ús de vídeos i pistes musicals però també hi
compta, i molt, la interpretació de l’actriu tant en
la seva vessant d’actriu com de ballarina. La peça ja
va causar bones sensacions a Fira Tàrrega aquest
estiu. Ara s’emplaça al barri de la Ribera.

HARKET [PROTOCOLO]
Juan Pablo Mendiola
Intèrpret: Cristina Fernández
Lloc i dies: La Seca, fins el 16 de febrer.

Joc d’equilibris
n casament és, normalment, un moment de

felicitat perfecte on s’intercanvien somriures i
abraçades. Però i si en un dia, aparentment tan
idíl·lic, apareixen els fantasmes del passat i els
somriures es converteixen en retrets? La núvia, tal
com toca, ha convidat tota la colla de l’institut en
el dia més important de la seva vida. Entre els
assistents a la boda, però, hi ha algú cansat de la
falsa hipocresia. Què passa quan s’expliquen els
secrets i es trenquen les muralles de les aparences?
Es pot continuar sent amic després? Equilibristes
convida a ser honest amb un mateix i ser valent.

EQUILIBRISTES
Roger M. Puig i Mireia Izard
Intèrprets: Sergi Cervera, Núria Deulofeu, Ester Piera
Lloc i dia: Al Teatre Almeria, fins al 9 de febrer.
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AGENDAD’AUTOR J.B.

‘EL GRAN
DESPROPÒSIT’
Beca Desperta
2013

na proposta
desfasada que ja
es va poder veure
puntualment la
temporada
passada a la
mateixa Nau
Ivanow. Ara, té
una segona
oportunitat per
convèncer el
públic amb un
musical que
imagina una
societat
postnuclear en
què qui no
escolta música
en directe... li
rebenta el cap.
Comèdia gore.
Lloc i dies: Només
fins diumenge, a la
Nau Ivanow
(Hondures, 28).
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Minitemporada. Després d’una breu estada a la Nau
Ivanow, el projecte es trasllada al Teatre Almeria.

idea amb les informacions dels diaris–,
s’identifiquessin amb els personatges, que
ja no és gens habitual.
Què coneix de la dramatúrgia catalana. En
aquests moments es parla molt de la seva salut
i que està obrint portes. Però, què se’n diu al
centre d’Europa?
La veritat és que fa un any que m’he retirat
d’Alemanya. Ara visc a l’Havana i hi he
perdut la perspectiva. Sí que puc dir que,
d’un any ençà, hi havia la percepció d’una
refeta de la dramatúrgia catalana.
I l’alemanya, cap a on tira?
No hi ha una línia específica. Avui hi ha
molts bons joves autors, gràcies a la feina
de bones escoles de teatre. Pel que fa a la
meva generació, que ja estem per sobre dels
40 anys, no tenim res a veure els uns amb
els altres. ❋

Ulleres de pasta.
Roland
Schimmelpfennig
gasta ulleres de
pasta. Les de la foto
són de muntura
fosca, les que duia fa
uns dies eren
transparents. Res és
per sempre.
JUSTINDE DEL CORTE




