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Retorn d’unes confidències íntimes
ireia Trias i Judit Farrés són dues actrius que desdoblen el

personatge protagonista. Ho fan amb tal naturalitat que el codi
s’entén des de bon principi. També, quan alguna d’elles dóna
pas al diàleg a altres personatges secundaris. La peça és d’una
notable cruesa però com que ho afronten amb honestedat i sen-
se voler fer res gratuïtament ajuda a mostrar com un món mise-
rable (noia menor i musulmana en ambient rural) i sòrdid (co-
mençarà a prostituir-se sense ser gaire conscient de les conse-
qüències de tot plegat) té un toc d’esperança en l’educació. La
llibertat és relativa. Tornen a fer temporada després de l’èxit del
muntatge, que ha trobat ressò com a acte entorn el dia de la Do-
na Treballadora arreu de Catalunya.

CONFIDÈNCIES A AL·LÀ
Shapia Azzeddine
Dia i lloc: A l’Atrium de Barcelona, fins al 7 de juny

‘Encontro’ impossible
questa tarda hi ha una nova sessió dels Encontros imaginaris,

que imaginen el crític Joaquim Armengol amb la direcció
d’Evelyn Arévalo. Els Encontros són unes peces que va idear Hél-
der Costa en què imagina trobades entre tres personatges de di-
ferents èpoques en un espai irreal. Avui, per exemple, la topada
serà entre l’actriu mexicana María Félix (Carme Elias), el com-
positor Giuseppe Verdi (Joan Anguera) i Denis Diderot (Jaume
Mallafré). Enguany, a més dels textos ideats per Hélder Costa
també se suma en cada trobada un de nou a càrrec de Narcís
Comadira. La trobada es defineix com una tertúlia distingida i
extraordinària amb els espectadors.

ENCONTRO IMAGINARI
Hélder Costa + Joaquim Armengol
Dia i lloc: Avui, a les 19 h al Born CC.

Bona música, millor humor
ordi Purtí és un convençut del maridatge entre humor i músi-

ca clàssica. Si ja va poder comprovar que les àries d’òpera eren
teatralitzables amb comicitat (Hop!era i posteriorment Operet-
ta), fa uns mesos que va assumir l’encàrrec de fer broma amb
tota una orquestra solvent com és la de cambra de l’Empordà.
El mes de gener van fer tres setmanes al Condal i es va compro-
var que la connexió amb el públic (ben variat d’edat i també de
forma de vestir) era perfecta. Ara hi tornen. L’espectacle tindrà
llarga vida fora de Catalunya. El gag frena al límit de caure al ri-
dícul escènic dels músics i també la sobreactuació. L’acció no
condiciona que les adaptacions sonin amb la correcció que es
mereix. Molt recomanable per anar-hi en colla i família.

CONCERTO A TEMPO D’UMORE
Jordi Purtí + Orquestra de Cambra de l’Empordà
Data i lloc: Fins al 31 de maig al Teatre Condal.
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Entreguen
els Max

l Barts acull demà
al vespre l’entrega
dels Premis Max,.
uns guardons que
atorguen els socis
de la SGAE. Rosa
Maria Sardà rebrà
el Max d’honor.
Enguany, la gala es
dedica a les grans
intèrprets. S’ha am-
pliat a 22 les cate-
gories dels premis.
Dia i lloc: Demà a
partir de les 20 hores
a la sala Barts de
Barcelona.
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Sonora comèdia El
director de
l’orquestra creu que
pot atendre el mòbil
i dirigir un assaig.
Serà un daltabaix.
CONDAL

una convivència absoluta a escena; tot ar-
riba fresc, sense imposicions, com si fos
natural. En realitat, el mèrit és haver pogut
madurar l’excentricitat de cadascú al cos-
tat dels companys de viatge. Sovint, la ma-
joria de pallassos acaben treballant sols. O
amb algun partenaire d’una trajectòria
molt desigual. Probablement, deu ser més
fàcil de viatjar i de conviure. Los Excéntri-
cos destaquen per la seva coralitat. És el
que demostra que són defensors de la in-
genuïtat de la canalla. I, des d’aquest punt
de vista, poden fer riure tota la família,
sense renunciar a un cert gust i emoció
poètica. ❋

THE MELTING POT
POURRI
Los Excéntricos
Intèrprets:
Marceline, Sylvestre,
Zaza
Lloc i dia:
Dissabte, 9 de maig.
Fira Trapezi.

a gira inclou visi-
tes al Prat de Llo-
bregat, Fira Tàrrega
i Nou Barris.

L

toris de parla catalana. Els dos actors es
confonen ambiguament amb els perso-
natges i interpel·len el públic més que
construir uns personatges concrets. Per ai-
xò, Vizcarro no es cansa de dir una obvie-
tat: que no tot el País Valencià vota Partit
Popular i que cal trobar mecanismes per
rebentar les “maniobres polítiques” per
anul·lar les emissions de TV3 i de Catalu-
nya Ràdio, per exemple. Una manera efi-
cient de clamar contra aquesta estratègia
lingüística anihiladora seria portar l’actu-
ació al País Valencià i a les illes Balears:
“en això estem”, admet la dramaturga tot i
que reconeix “una certa vergonyeta” per-
què forçosament la mirada des de fora del
Principat serà molt més radical. ❋

Una mirada pròpia.
Núria Vizcarro i
Joan M. Albinyana
imprimeixen una
mirada pròpia a
Brossa. LA SECA




