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JORDI GARCIA

Sergi Belbel

N O V E T A T S D E T E A T R E

L L U Í S L L O R TMIQUEL BADENAS
Carles Saldaña i Beüt “Alady”. L’últim rei
del Paral·lel
Mediterrània

● Miquel Badenas, que també és autor d’ El Paral·lel
(1993), ens ofereix la biografia de Carles Saldaña
(València 1902- Barcelona 1968), més conegut com
Alady, un dels còmics més populars de l’època en què
els teatres de l’avinguda atreien les masses. Badenas
també fa una revisió del concepte que s’ha donat del
Barri Xino, humanitzant una sèrie de tòpics.

SERGI BELBEL
Ivern. Una història de terror
Empúries

● El dramaturg Sergi Belbel ens presenta una com-
binació de narrativa, text dramàtic i guió televisiu
que ens aboca a un món hiperreal, intens i absor-
bent, el món de la família Ivern, clan benestant d’un
petit poble situat en ple Pirineu. La vida calmosa del
poble es veurà trasbalsada després d’un
homicidi espantós.

SERGI BELBEL
El temps de Planck
Columna

● Primer número de la nova col·lecció de
textos teatrals Teatre Romea, amb una obra
en què Belbel explora la complexitat del
temps, barrejant ciència, religió i filoso-
fia. El temps transcorre en una direcció
única que impedeix tirar enrere: naixem,
vivim i sabem que inevitablement hem de
morir.

RAÚL HERNÁNDEZ GARRIDO
Si un dia m’oblidessis...
Premi Born de teatre
Arola Editors

● Amb el text traduït per Lurdes Malgrat,
el madrileny Raúl Hernández ens aboca a
l’horror de la tortura. En concret, situa els
seus personatges en la dictadura argenti-

na perpetrada per Videla, que va durar del 1976 fins
al 1981. Recolzat en uns orígens culturals mítics amb
personatges que es diuen Orestes, Electra i Pílades,
Hernández ens mostra un infern implacable.

ALBERT MESTRES
Dramàtic i altres peces
Edicions 62

● El polifacètic Albert Mestres (poeta, narrador, as-
sagista, traductor i dramaturg) mostra un cop més el
seu esperit trencador. El 1998 va publicar La bufa i ara
podem llegir Dramàtic, una obra protagonitzada per
tres dones que ens van oferint, de manera coral, re-
talls de la seva història particular i col·lectiva. Les tres
peces del títol, recuperades d’altres obres, són un
monòleg, Peça cua, els Contes estigis o El cabaret dels morts
i Cargol treu banya.

SERGI POMPERMAYER
Refugiats
Proa

● Sergi Pompermayer forma part de la nova genera-
ció d’autors dramàtics catalans que es va donar a
conèixer en la dècada dels noranta. La seva obra més
emblemàtica és Zowie (premi Ciutat d’Alcoi 1997),
que, dirigida per Lluís Homar, va ser estrenada al
Teatre Lliure. A Refugiats, que es podia veure fins fa
poc al Teatre Nacional, Pompermayer mostra els in-
teressos dels mitjans de comunicació en els conflictes
bèl·lics i explica la manipulació brutal que polítics i
periodistes fan de la realitat de la guerra. Una obra
de denúncia que es mou entre la crueltat i la ironia.

JOAN PUIG I FERRETER
Teatre complet
Arola Editors

● Arola presenta dos volums del teatre complet de
Puig i Ferrater (la Selva del Camp, 1882 - París, 1956),

poeta, dramaturg i novel·lista que va ser
un dels autors més radicals del teatre d’i-
dees. El primer volum, amb un estudi in-
troductori de Guillem-Jordi Graells, està
dividit en tres parts: Diàlegs dramàtics, Dià-
legs imaginaris i Altres diàlegs, i el segon vo-
lum ens ofereix quatre obres dels inicis de
l’autor: La dama alegre, El noi mimat, Arrels
mortes i Aigües encantades.

WILLIAM SHAKESPEARE
La tragèdia de Macbeth
Columna

● El segon número de la colecció Teatre
Romea és aquest clàssic de Shakespeare
traduït per Miquel Desclot. La versió que
s’ofereix és la mateixa que es pot veure al
teatre Romea, dirigida per Calixto Bieito.
L’obra ens mostra una comunitat familiar
abocada a la destrucció més absoluta i a
l’absurditat d’un món que no creu en la
justícia, ni en els polítics, ni en les rela-
cions humanes, ni en l’amor, ni en Déu.


