
23
1 0 . 0 5 . 2 0 1 5

Te
at
re

Diumenge, 10 de maig del 2015 89

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




