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de darreres fornades puguin treballar un vers
que ha caigut en desús: l’heptasíl·lab. Per po-
der recuperar Pitarra cal que la professió sà-
piga maniobrar amb aquests versos de rèpli-
ca ràpida. En aquest sentit, la peça potser
hauria pogut reduir part del text. Perquè hi
ha unes excessives reiteracions (sobre els pa-
res del cantador, que ha aconseguit triomfar
com a cavaller i home d’armes insospitada-
ment quan la seva mare és una gitana de mals
modos) per no perdre l’audiència del 1864.
Però el públic avui és molt més àgil. De fet, la
manera de presentar-ho té molt de grand
guignol, un altre gènere per recuperar. ❋

Cadires de vímet.
La comèdia popular té
d’immortal com les
cadires de vímet.
Només cal que no es
perdin els artesans
que treballen a
reparar-les.DAVID
RUANO

de dibuixos animats; mentre que al segle XXI
es respira una certa amargor, un punt de dra-
ma sobretot si es relaciona els personatges
dominants del primer quadre que, ara, en
aquest segon, han de tolerar ser víctimes per
moments. Pel que fa a l’escena de les dues
mares al parc, sona molt al Red Pontiac de Pe-
re Riera.

Pel que fa a la interpretació, bon joc coral,
amb una música que els acompanya. No hi
sona El setè cel de Sisa que combrega prou
amb aquesta volguda llibertat originària.
L’obra pateix, però, amb molts espais en buit,
mirades d’actors que falten afinar per gene-
rar una certa credibilitat al seu personatge.
Temps de rodatge, i de conèixer els racons
foscos d’aquests arquetips de Churchill. ❋

EL SETÈ CEL
Caryl Churchill

Direcció:
Glòria Balañà
Traducció:
Arnau Marín Díaz
Intèrprets:
Albert Alemany, Elies
Barberà, Jenny
Beacraft, Arnau Marín,
Marta Montiel, Lluís
Olivé i Teresa Urroz

Dia i lloc:
Dimecres, 26 de març
(fins al 13 d’abril) a la
Sala Beckett.

Estranya tendresa familiar
làtzer Garcia continua amb la seva trilogia familiar, ara, amb

La pols. Tot comença amb una telefonada per anunciar que el
pare s’ha mort. En Jacob, incomprensiblement, oblidarà de
transmetre la informació a la seva germana, la Ruth, i l’equí-
voc (entre grotescament còmic i tristament desolador) anirà
revelant les raons d’aquest oblit. L’autor i director va arrencar
aquesta trilogia familiar amb La terra oblidada (Atrium, 2013):
un pare vell deixa de parlar, cosa que provoca una retrobada
amb els germans. Ara, l’acció, amb una forta dosi d’estranya
tendresa, es desenvolupa des de la proximitat de la Flyhard.

LA POLS
Companyia Arcàdia
Autoria i direcció: Llàtzer Garcia
Lloc i dia: A la Sala Flyhard, previsiblement fins al 21 d’abril.

Una porta tancada misteriosament
os homes es troben tancats a la sala d’un hotel. La porta no

s’obre. Passen tres dies sense menjar ni beure. Al tercer dia, un
grup de persones, el públic, entra sense cap explicació. Per
què? Què passa? Per què la porta segueix sense poder-se obrir
quan ells ho intenten? Els dos homes hauran de sortir abans
que la bogeria s’apoderi d’ells. Teatre de proximitat, en un es-
pai real no convencional. Un duel d’actors despullant el seu ta-
lent a un pam dels espectadors.

TRAS LA PUERTA
Pentateatre atòmic
Autoria i direcció: Marc González de la Varga
Intèrprets: Ferran Terraza, Frank Capdet, Lluna Gay

Lloc i dia:Fins al 13 d’abril a l’hotel Acevi (Villarroel. 106).

Fira màgica, del dret i del revés
n díptic antagònic: per una banda, la màgia més íntima i

misteriosa, amb què Hausson es va guanyar l’atenció de Bros-
sa. En aquesta primera part, es desgranen només números
amb la dramatúrgia de Brossa, amant d’introduir elements
quotidians en l’espai incomprensible de la màgia. A la segona,
es potencia la màgia de cabaret, en què el mag es comunica
obertament amb el públic. Si a l’entrada es remet al patrimoni
de Brossa, a la segona part, Hausson presenta números de no-
va fornada. El concepte d’espectacle no contempla introduir-
ne cap de grans aparells. Tot és pròxim i transmet calidesa i
vol evocar l’ambient de barraques dels circs ambulants, on es
prodigaven els números de màgia.

CARNAVAL DE MÀGIA EN DUES PARTS
Hausson
Direcció: Hermann Bonnín
Partenaire: Vanessa Torres
Lloc i dia: A la sala Joan Brossa de La Seca, fins al 20 d’abril.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

TALLER LA
OSCURIDAD Y LAS
POÉTICAS DE LA
DISTANCIA
Teatro de los
Sentidos

nrique Vargas i
Gabriella Salvaterra
presenten un mo-
nogràfic de 20 hores
en què s’aprofun-
deix en el concepte
de l’entorn, tant pel
seu potencial sim-
bòlic com per les
pròpies limitacions.
Es treballarà sobre
com la literalitat co-
sifica l’ésser humà i
com el món simbò-
lic el potencia.

Lloc i dia: Del 7 al 10
d’abril al Polvorí, seu
del Teatro de los
Sentidos

E

Increïble. Treball elegant i domini de prestidigitador, Hausson
trasllada l’espectador a un món oníric impossible. ALBERT JULVE




