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Però el seu recorregut (“molt bèstia”) l’aca-
barà situant en la decisió d’aprendre a re-
sistir i oblidar els seus somnis (l’amor i
l’art) més fantasiosos.

Carme Elias és un cas excepcional. Per-
què ha fet els dos papers antagònics. Ha
estat Arkàdina el 2002 en un espectacle
que va fer la geografia espanyola de gira.
Abans, també havia estat Nina al 1978.
Ella palpa, en part, l’evolució de tots dos
personatges. Quan va ser la jove Nina, di-
rigida per Herman Bonnín, el procés “in-
terior és el mateix”. Més turbulent és el ca-
mí d’Arkàdina durant el muntatge perquè
està flagel·lat “pel pas del temps”: hi ha
una responsabilitat, un ofici. La por és la
seva ombra. Fa anys que no vola... ❋

Diverses gavines
Carme Elias, Mercè
Managuerra i Enka
Alonso. La primera
ha fet d’Arkàdina i
de Nina en anteriors
produccions. Les
altres dues actrius,
les interpreten a
l’Akadèmia.
ELISABETH MAGRE

pensant que resoldria els deutes jugant els
pocs ingressos a les escurabutxaques.

A L’idiota, tot és molt net i senzill i
sembla que no hi hagi truc possible. Com
els mags, es poden repassar les costures del
barret per fer més increïble quan surt el
conill. Ara, cal advertir, és una obra que
demana la implicació del públic per no
desvelar qui és l’assassí o què denuncia
aquesta trama realment, sota la pàtina de
comèdia. En aquest sentit, té aire de La ra-
tera: els espectadors formen part d’un
club que saben una veritat però que han
de comprometre’s a no escampar-la. Va-
gin acompanyats i s’ho callin. ❋

IDIOTA
Jordi Casanovas

Intèrprets:

Ramon Madaula i
Anna Sahun

Lloc i dia:

Sala Muntaner,
dijous, 23 d’abril (en
cartellera fins al 14
de juny)

Avui, últim dia de l’únic Blai Bonet
omés des de divendres i fins avui, diumenge, s’ha presentat la

companyia mallorquina T-Shock al Teatre Versus. Representen
Paravesce, l’únic muntatge teatral que va escriure el poeta Blai
Bonet. La referència anterior d’aquesta producció a Barcelona
es remunta a mig segle enrere. Aquest muntatge, que ja l’han
vist prop de 3.000 espectadors, trepitja per primer cop terres ca-
talanes. Blai Bonet va ser una de les figures més destacades de
les lletres catalanes del segle XX. L’escriptor mallorquí va dedi-
car la major part de la seva trajectòria a la poesia i la narrativa.
El va escriure el 1956 i l’any següent quedava finalista del premi
Joan Santamaria. En aquella ocasió el muntatge el va dirigir Jor-
di Sarsanedas i el paper de Lluís l’interpretava Josep Maria Flo-
tats al teatre Capsa.

PARAVESCE
Dia i lloc: Avui al Versus Teatre. A partir de les 18 h.

Amor a l’òpera
l director de la companyia de teatre familiar Marc Hervàs és el

responsable de la posada en escena de l’òpera Oh l’amor!, de
Mario Ros, la peça guanyadora del concurs Òpera a Secundària
organitzat pel Gran Teatre del Liceu. Es tracta d’un projecte pe-
dagògic que promou la formació musical i la participació en
l’escenificació d’una òpera d’un total de 1.200 nois i noies d’ar-
reu de Catalunya. L’espectacle inclou també la participació de la
Jove Orquestra Nacional de Catalunya, un cor d’escena.

OH, L’AMOR
Mario Ros
Dia i lloc: Sessions matinals dobles el el 7 i el 8 de maig al Centre
Cultural Sant Cugat. Dissabte i diumenge: sessió per a public.

Fina sensibilitat amb durícies
’espectacle estrenat en la darrera edició de Fira Tàrrega acon-

segueix ajuntar dos elements aparentment antagònics: la sensi-
bilitat i la duresa dels paletes. Per què no poden existir uns ma-
nobres que tinguin una filosofia social i artística particular, ca-
paç de contradir els gurus de l’arquitectura? Per què han de te-
nir més raons els xefs que els cuiners de menjar ràpid? Per què
no se’ls escolta mai, als de segona fila? Aquest és un planteja-
ment radical, un punt provocador i amb alguns punts que arri-
ben a commoure, des de la ironia o des de la reivindicació. Ideal
per a espais en obres. A la Hiroshima, acabada de pintar, caldrà
veure on traslladen la seva runa i el seu polsim. Ells només vo-
len edificis que siguin habitables. Els altres, els pretensiosos ae-
roports o teatres freds, conviden a tirar-los a terra. Lúcid.

CONSTRUCTIVO
Fundació Collado Van Hoestenberghe
Data i lloc: A la Sala Hiroshima (Vila i Vilà, 67) de Barcelona, fins al
16 de maig.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

Veredicte
dels premis
BBVA

a Fundació Anti-
gues Caixes Catala-
nes i el BBVA fan
públic el veredicte
dels premis de tea-
tre 2015 amb una
gala. Està prevista
l’assistència del
conseller de Cultu-
ra, entre altres au-
toritats.
Dia i lloc: Diumenge,
a partir de les 20.30,
a l’Atlàntida de Vic.
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Sense finura
Ernesto Collado i
Piero Steiner són
els amfitrions d’una
trobada insòlita 
FIRA TÀRREGA




