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És imprescindible perquè la sensació de
festa, de disbauxa, sigui completa. La mu-
sicalitat i el gust pel capvespre impliquen
una voluntat poètica, que redimeix tots els
personatges (en realitat, supervivents i an-
tiherois per definició, tot i que amb divers
rang en la casa o el poblat) en la ingenuïtat
més blanca. I és que el saber popular és tan
contundent com diàfan: “Hasta la muerte,
todo es vida”, rematen. Efectivament, tot
mortal confia a viure de la manera més
plena el que li resta de trajectòria vital.
Teatro de la Abadía és una veu profunda,
tolerant, que circula per les carreteres del
teatre al costat d’altres companys, potser
més novells en aquesta lluita. I que sigui
per molts anys! ❋

Actors a pèl L’espai
queda net perquè
sigui l’actor el que el
domini, amb el
permís d’un arbre
omnipotent.
ROS RIBAS

música (que pot patir d’un transvestisme en
la seva adaptació) sempre és la raó de ser a
l’escena. Molt refrescant per aquest estiu que
s’ha avançat. Triomfaran.

Seria molt bo, però, que, quan en tinguin
ganes, ataquin amb un nou producte amb
més rellevància artística (sense necessitat
d’abandonar la comèdia musical). Perquè
són capaços de fer-ho i tenen l’empatia per-
què el públic els segueixi. Cal donar una no-
va oportunitat a productes bestials com
aquell Merda d’artista! del Grec de l’any pas-
sat, que tenia molta gresca i desinhibició,
però en el qual s’entreveien unes ombres de
profunditat dramatúrgica. ❋

CLICKS
clicks
Arranjaments:

Joan Miquel Pérez
Intèrprets:

Sergio Alcover,
Ferran González,
Jordi Grifell, Joan
Miquel Pérez
Lloc i dia: 17 de
maig (dissabtes i
diumenges fins al 7
de juny) a la sala
Latino del Principal
de Barcelona.

El crèdit o l’amenaça?
ordi Galceran és un dels grans autors de l’escena a la Catalunya

del segle XXI perquè sap portar fins a l’extrem el punt de partida
més quotidià. Què passaria si algú es revoltés i no acceptés un
“No” per resposta del director d’una oficina bancària. Com es
pot amenaçar un totpoderós, amo del diner i del destí dels mor-
tals del barri? Galceran hi posa una amenaça inapel·lable i que,
per extravagant, donarà un resultat inesperat. En el fons, la peça
humanitza els directors de banc, i els converteix en una mena
d’agents comercials amb corbata però que, en comptes, de mou-
re’s amb una cartera i un somriure pels portals, reben amb posat
d’autosuficiència els seus hipotètics clients.

EL CRÈDIT
Jordi Galceran
Direcció: Sergi Belbel.

Intèrprets: Jordi Boixaderas i Jordi Bosch.

Dia i lloc: Avui les 19 hores, al Teatre Auditori de Sant Cugat del
Vallès.

La il·lusió del futbol
a companyia emergent valenciana es deixa meravellar pel re-

cord de Penev, un jugador del València que va resultar catàrtic
per a l’autor. La peça respira aquella primera persona que pre-
senta un antiheroi, un infant que es vol fer gran i que és diverti-
dament maldestre. El teatre de La Teta Calva transita entre les
dramatúrgies socials on la persona i el seu desestructurat entorn
són les peces de cadascuna de les seues obres. 

PENEV
La Teta Calva
Autor: Xavo Giménez.

Intèrprets: Xavo Giménez i Toni Agustí.

Dia i lloc: Del 4 al 14 de juny a la Sala Beckett.

La veritat, l’arma més violenta
ere Arquillué torna al drama. Després de la seva refrescant ac-

tuació a Els veïns de dalt, reprèn amb els companys del Teatre
Lliure un dels drames més intensos d’Ibsen. Miguel del Arco
proposa un muntatge espectacular amb un espai que passa del
paisatge màgic a les clavegueres més immundes. 

UN ENEMIC DEL POBLE
Hénrik Ibsen
Direcció i dramatúrgia: Miguel del Arco

Intèrprets: Blanca Apilánez, Pere Arquillué, Roger Casamajor, Mar
Casas, Rafa Delgado, Santi Ricart, Miquel Fernández, Miquel
Gelabert, Eli Iranzo, Mónica López, Jordi Martínez, Anabel Moreno,
Joan Raja, Santi Ricart, Andrea Ros

Dia i lloc: A la Sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure, fins al 21 de
juny.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

Festival
Píndoles

s tracta d’un festi-
val de teatre en es-
pais no convencio-
nals que aposta per
consolidar el for-
mat de microteatre.
Un dels principals
objectius és, a més,
crear xarxes entre
actors i dramaturgs
novells i sales exhi-
bidores.
Dia i lloc: Del 5 al 7
de juny en diversos
espais de Barcelona.
Més informació a
http://festivalpindole
s.cat/.
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Exemplificador.
L’escenografia, un
nou personatge en
aquesta posada en
escena de Miguel
del Arco.ROS RIBAS 




