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ser malaltís. S’insinua alguna afecció psico-
lògica però que, en aquell estadi lúcid, es fa
graciós, simpàtic. L’evolució del personatge
mostra un Jim que va violentant-se, agre-
dint-se i agredint. I comprovant com de per-
versa era la trobada casual amb Caroline. Per
una altra banda, un nom massa evident per
acabar enganxats a la cocaine .

La manera de jugar amb les lletres sigui
desgranant-la música de lletra, cançó de tra-
ducció, projecció i cita és molt dinàmica i
ben trobada. La poètica de repetir cites que
cobren sentit a mesura que avança l’obra re-
met a les tonades enganxoses. Aquí, amara-
des de dolor. Bona arrencada de temporada
del Romea amb una peça valenta i sentida
per a un públic amb gust al risc. ❋

DESDE BERLÍN
Tributo a Lou Reed

Textos: Juan Villoro,
Juan Cavestany, Pau
Miró i Andrés Lima

Direcció i dramatúrgia: 
Andrés Lima

Intèrprets: Nathalie
Poza i Pablo Derqui

Dia i lloc: dimecres 17
de setembre (fins al 19
d’octubre) al Teatre
Romea.

no han pogut veure mai aquest musical, refe-
rència en la història del teatre català contem-
porani. Un exemple?, el Saïd d’ara (Roger
Berruezo), que va entrar al musical arran
d’un lúdic concurs de karaoke, només l’ha
pogut veure en DVD. Això sí, l’ha estudiada
fins al mil·límetre. Per ara, no es volen mar-
car un límit a la temporada. En l’horitzó, hi
ha poder passar tota la temporada en cartell.
Però, per a això, caldria renovar la implicació
dels espectadors. Un fan badaloní escrivia a
Facebook fa uns dies: “Aguantarà fins al de-
sembre? Ve la meva tieta de l’Argentina que
es diu Maricel per l’obra.” ❋

El cavalcar de les
ones. ”Les veles
s’inflaran, el vent ens
portarà com un cavall
desbocat per les
ones”, canten els
pirates virant la proa
cap a escena 
DAGOLL DAGOM

Un altre ‘Platònov’ al Maldà
ep Tosar ja va utilitzar Platònov, de Txékhov, per fer una sag-

nia a l’ecosistema cultural català. Ara és la companyia Ignífuga
la que la versiona amb La norma de l’extinció. Després d’estre-
nar-la al Fringe de Madrid, arrenca temporada al Maldà. La
jove companyia s’ha volgut fixar en els personatges més ten-
dres de l’obra, que debaten entre la diversió i la responsabili-
tat. Platònov és una obra de joventut del mateix Txékhov i ja
s’hi insinua l’essència dels temes i els personatges que anirà
desenvolupant al llarg de la seva prolífica carrera.

LA NORMA DE L’EXTINCIÓ
Ignífuga
Direcció i adaptació: Pau Masaló
Intèrprets: Cristina Arenas, Eduard Autonell, Marina Congost, Toni
Guillemat, Aleix Melé, Júlia Rodón, Gerard Nel·lo, Pau Masaló
Lloc i dies: Al Círcol Maldà, fins al 5 d’octubre

Tradició del teatre popular
l Departament de Filologia Catalana de la URV i la Direcció

General de Cultura Popular de la Generalitat convoquen per la
setmana vinent el II Congrés de Balls Parlats. El primer es va
fer el 1990 sota la presidència de Jaume Vidal Alcover, i va ser-
vir per posar sobre la taula aquest gènere del teatre popular
tan viu a Catalunya i internacional. Ara, es donaran a conèixer
mostres d’Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica. Els balls parlats
combinen evolucions coreogràfiques elementals, dansades al
compàs de músiques rudimentàries, amb parlaments.

II CONGRÉS INTERNACIONAL DE BALLS PARLATS
Dept. Filologia Catalana URV
Paraula: Joan Berlanga
Música: Albert Flores

Lloc i dia: Del 24 al 26 de setembre a l’Aula Magna del Campus
Catalunya. Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona.

La victòria de la condició humana
avid Lodge fa una adaptació personal de Pensaments secrets:

un professor, de mentalitat científica, s’enfronta a una alumna,
escriptora, que defensa l’existència d’un cert esperit en la per-
sona. La topada dialèctica durarà tot el curs i, tot i que no
sembla que hagin de modificar les seves creences, sucumbei-
xen a una relació personal que s’intueix traumàtica i ella és ví-
dua. L’obra suposa el debut de Lluís Soler com a director. El
repte ve donat per la consistència dels personatges.

PENSAMENTS SECRETS
David Lodge
Direcció: Lluís Soler

Intèrprets: Àlex Casanovas i Mercè Pons
Lloc i dies: A la Sala Muntaner, fins al 26 d’octubre
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PRESENTACIÓ
FESTIVAL TNT
Recomana

ecomana, Associa-
ció per a la Promo-
ció de les Arts Escè-
niques, desgrana les
principals línies del
festival TNT, que se
celebra del 25 al 28
de setembre a Ter-
rassa. A les sessions
hi assistirà el direc-
tor del festival, Pep
Pla, i també alguns
artistes convidats,
com ara l’Agrupa-
ción Sr. Serrano i
David Espinosa.

Lloc i dia: A l’Antic
Teatre. 22 de setembre,
20 h

Lloc i dia: Al Teatre
Alegria de Terrassa. 24
de setembre (20 h)
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Ara, director. Lluís Soler debuta a la direcció amb aquest muntatge
a la Sala Muntaner JOAN SABATER




