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ns personatges viuen un món ben
particular, dins d’un búnquer.
Són adolescents i aniran desco-

brint que les seves aptituds no són gaire
normals. Decideixen que cal descobrir re-
alment quin ha estat el seu origen. En clau
de comèdia exagerada (la licra hi ajuda, sí,
i diverteix), amb un cert excés de vocabu-
lari carregós (sobretot en el que serà el seu
himne... patètic) i d’omplir l’escenari de
ferralla s’apunten algunes idees força prou
interessants. Com el difícil equilibri entre
educar i vigilar per part de la tutora. O la
valentia de sortir cap al desconegut i, al-
hora, la por de no voler canviar res i deci-
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ni objectiu vital
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dir oblidar per sobreviure. En el fons, hi
ha molt de joc, voluntat de fer allò que no
s’havia provat encara.

En aquest camí hi ha interpretacions
ben naïfs com les de Júlia Molins (Ju) i
també de veus decidides com la de Maria
Salarich (Ela) que, potser no és tan valenta
com es creia... També cal destacar una tu-

tora (Míriam Alamany) que reuneix tots
els tòpics d’una institutriu, en realitat la
més feble de totes. Enmig d’aquesta dis-
bauxa a què volia jugar aquesta jove com-
panyia de La Hydra hi ressona aquell gran
germà del 1984 de George Orwell. I una
certa similitud amb els déus grecs més
cràpules.

Hi ha una amenaça constant que ni tan
sols els herois són capaços de dominar. Ni
tampoc els seus pares. El món dels adults
està ben trastocat. Marc Rosich insisteix
amb una comèdia d’estètica sobreexposa-
da, després d’aquella musical familiar de
La dona vinguda del futur (TNC, 2013).

TOT PELS DINERS, SEGONA ENTREGAJ. BORDES

a trilogia Tot pels diners arriba a la
segona estació. Després de l’excés i
de veure com Nao Albet i Marcel

Borràs despilfarraven els diners per a la
producció de Mammón el personatge Dy-
lan abandona Las Vegas i torna al seu Po-
ble-sec, a les seves arrels. Allà procurarà
connectar-se amb la seva ànima i treure’s
de sobre tota la droga i el món de prostitu-
ció que ha consumit durant anys. No vol
ser més el perdedor d’aquesta cultura de
cremar els beneficis aconseguits en una
sola nit. Ara busca una certa purificació i,
per això, lloga una habitació humil i prova
de recentrar-se. El que no es pot imaginar
és que en aquell pis trobarà els seus fantas-
mes, de nou: No n’hi ha prou de fugir de
Las Vegas, cal provar de conviure-hi en
l’ara i l’aquí, en aquest racó degradat del
nu barri de moda de la ciutat. Cleòpatra es
representa a l’Espai Lliure, fins eal 24 de
maig. L’autor i director Ivan Morales ha
volgut traslladar a l’escenari el món anò-
nim del passatge de la Puríssima Concep-

L

Ivan Morales escriu per als espectadors de peu i
situa l’acció a l’ombra de l’Espai Lliure

En Dylan té
fantasmes

ció, ben visible des de la rampa que dóna
accés a la plaça Margarida Xirgu, a l’om-
bra de l’Espai Lliure.

Dylan (Manel Sans) conviurà amb
Cleòpatra (Anna Azcona) i la seva filla
Paola (Clàudia Benito). Cada persona es
mou en un món diferent, flirtejant amb
els “diners invisibles” de la droga i la pros-
titució. Per a Morales (autor i director de
Sé de un lugar, Els desgraciats i Jo mai) és
vital que hi hagi un cert aire de cabaret.
L’obra, que recull algunes reivindicacions
sindicals de les treballadores del sexe, bus-
ca un to reconfortant amb l’espectador,
tot i la duresa que s’hi pugui escenificar,
com si fos una mena de rumba de Peret.
La companyia, formada per a aquesta
aventura (fins ara l’autor sempre havia
treballat amb col·legues sense conèixer
quin destí oferirien els assaigs, que s’allar-
gaven durant mesos) combrega amb
aquest teatre ben popular i accessible. Mo-
rales es rebel·la quan veu que el cinema o
la música poden expressar amb una natu-

ralitat ben dura els quadres més esponta-
nis i radicals de la vida, mentre que el tea-
tre es mira amb una certa condescendèn-
cia i no abandona l’espai de confortabili-
tat. “El meu col·lega Francesc Garrido es
pregunta «Com pot ser que fem un
Strindberg i després puguem quedar per
sopar?»”, diu Morales. Ell reivindica un
teatre per a la gent que es va a peu i en me-
tro, quan sembla que els teatres públics
només preparin muntatges “per als que
van en cotxe”. De fet, Morales aspira que
en el pati de butaques hi hagi el públic
més transversal possible perquè és el que
fa més irrepetible i interessant l’experièn-
cia teatral. Notar les respiracions diferents
és constructiu.
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Aquest cop hi ha algunes claus per generar
un drama, a fer evidents la contradicció
dels personatges (més que, simplement,
exposar a l’excés de tecnologia que ens
acompanya). De fet, s’hi apunta al final en
un humil intent. L’objectiu era passejar
amb licres de colors en una acció trepi-
dant. Ho aconsegueix. Hauria estat més
interessant, però, veure com els actors
s’enfrontaven a la tragèdia amb aquelles
pintes. Potser tanta brillantina ho feia in-
compatible. Potser hi haurà un tercer in-
tent que hi accedeixi, perquè Rosich hi ha
trobat un camí on afinar rèpliques que en-
cara no ha volgut polir. ❋

UTILITAT
PROGRAMADA
Marc Rosich
Direcció:

Miriam Escurriola
Intèrprets:

Miriam Alamany,
Lídia Casanova, Júlia
Molins/Cristina
López, Iñaki Mur,
Maria Salarich, Mario
Silva
Lloc i dia:

Tantarantana. 3 de
maig (fins al 17).

Tornem al Dylan que de fet ressona
probablement amb aquest garbuix d’in-
tencions. La seva epopeia vital garanteix
un altre viatge dins de les emocions. Mo-
rales no renuncia al punt de teatre màgic,
amb un cert aire de ritual. Forçosament, el
protagonista que no cal saber d’on ve (no
és necessari haver vist Mammón per en-
tendre res de la trama, tot i que sí s’ha vist,
es veurà coherent el seu comportament)
anirà a un altre punt d’inici. Serà L’onzena
plaga, el que planteja Victòria Szpúnberg i
el director, David Selvas. Dylan, Cleòpatra
i Paola són uns petits herois anònims i
quotidians que amb la seva èpica senzilla
pretenen retratar un de nosaltres. Tothom
té fantasmes que identificarà a escena. ❋

Tocant de peus a
terra. Manel Sans,
Clàudia Benito,
Anna Azcona i Iván
Morales al passatge
de la Puríssima
Concepció, que
evoquen a
‘Cleòpatra‘. JUANMA
RAMOS

Sobre ‘cavernícoles’ ben mundans
’actor Nancho Novo fa més de sis anys que interpreta El caver-

nícola, un dels monòlegs de més èxit dels darrers anys a Broad-
way. Si el 2013 ja n’hi va haver una versió catalana amb Josep
Julien al Club Capitol, ara l’oportunitat de riure’s d’un mateix
una bona estona és al Teatre Poliorama. El cavernícola s’ha pre-
sentat ja en més de 30 països i ha estat traduïda a més de 15
idiomes. Amb divertides percepcions sobre el feminisme con-
temporani, la sensibilitat masculina i la zona erògena, el monò-
leg ha trobat una manera de mirar els temes més comuns de les
relacions, apuntant de ple al detonant de l’humor i la diversió.

EL CAVERNÍCOLA
Nancho Novo
Dia i lloc: Al Teatre Poliorama, fins al 31 de maig.

Koltès, segons els actors més joves
ls alumnes de 4rt del Centre El Galliner estrenen Roberto Zuc-

co, el seu projecte de final de grau. Petit Chicago el formen Ayla
Amat, Anna Benaiges, Marc Bernatallada, Alba Cabrera, David
Martín, Marta Masó, Ramon Pujol. Aquest projecte és el seu
aparador per a la professionalització. Al llarg del procés, dirigit
per Sílvia Escuder, han tingut l’assessorament professional. Ro-
berto Zucco està inspirada en fets reals i relata la història de l’as-
sassí en sèrie italià Roberto Succo, que escapa de la seva realitat
per fugir d’un sistema que l’ha oprimit tota la seva vida, per
anar a buscar la veritat.

ROBERTO ZUCCO
Bernard-Marie Koltès
Dia i lloc: Avui, última sessió a La Planeta de Girona.

Tèrmits al sistema judicial
itzina Teatro torna a Barcelona, torna a La Villarroel. Després

de presentar amb gran èxit el seu anterior muntatge, Exitus, la
companyia porta el seu nou espectacle de creació, Distancia siete
minutos. Després de veure-la més de 30.000 espectadors en 150
teatres de tot el món. Ja es va poder veure a Fira Tàrrega del
2014. Distancia siete minutos parteix de la felicitat com a tema
principal fins arribar a tocar temes com la justícia i la incomu-
nicació. Perquè un dels protagonistes es debat entre els jutjats i
atendre el pare amb depressió. Pako Merino i Diego Lorca, fun-
dadors de la companyia, en signen el text, la direcció i la inter-
pretació. Després de 14 anys de la seva fundació, Titzina ha
creat un estil i segell molt propi, fet que fa molt recognoscibles
els seus treballs. Segurament, la peça que els va donar més vola-
da va ser Folie a deux, l’obra amb què es van donar a conèixer.

DISTANCIA, SIETE MNUTOS
Titzina Teatro
Data i lloc: Del 14 de maig al 21 de juny a la Sala Villaroel.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

Fi de curs
de La Sala

a Sala Miguel
Hernández de Sa-
badell tanca la tem-
porada amb un
muntatge per a tots
els públics.

RHUM
Martí Torras
Intèrprets: Jordi
Martínez, Guillem
Albà, Pep Pascual,
Joan Arqué, Roger
Julià.

Dia i lloc: Avui (18 h)
a La Sala.

L

Divertit món
emocional Pako
Merino i Diego
Lorca treballen un
teatre aparentment
impossible.LACOSTA




