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Els socis tenen al seu abast 300 entrades per només quatre euros

‘Gorda’, de Neil LaBute,
s’instal.la al Villarroel Teatre

ESPECTACLE DE PES

33Mireia Gubianas i Ivan Benet, a l’obra Gorda, de Neil LaBute.
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Després de l’èxit de Merrily we roll
along, d’El Musical Més Petit, el Vi-
llarroel Teatre aposta per un altre
muntatge valent i compromès.
¿Un home atractiu i instal.lat en
l’èxit es pot enamorar d’una dona
generosa i simpàtica, però amb so-
brepès? ¿Aquest home ha d’aguan-
tar les bromes del seu entorn?
Aquestes inquietants preguntes
són l’eix central de l’espectacle ti-
tulat Gorda. «Tots repetim que
l’amor és cec i que la bellesa és a
l’interior de les persones. ¿És real,
aquest discurs?», es planteja Mag-
da Puyo, directora del muntatge.
Mireia Gubianas, Ramon Simó,
Ivan Benet, Òscar Rabadán i Cristi-
na Genebat formen el repartiment.
Javi Gamazo i Marc Álvarez són els

autors de l’original banda sonora.
Més enllà d’idees políticament

correctes, LaBute aposta per una
comèdia àcida amb diàlegs hilarants
i rabiosos per plantejar una reflexió
sobre nosaltres mateixos i els con-
vencionalismes socials. LaBute és un
mestre en l’art de retratar el com-
portament humà i les misèries de la
societat contemporània. El seu ta-
lent també ha arribat al cinema. En
aquests últims anys ha dirigit títols
tan memorables com ara Amigos y
vecinos. Divendres passat va arribar a
les nostres pantalles la seva nova
pel.lícula, Wicker man, una història
de terror psicològic interpretada
per Nicolas Cage. El Club del Lector
va organitzar la preestrena del film.
El Club prepara, ara, una nit de tea-

tre molt especial. Els socis podran
assistir a la funció del dia 4 de no-
vembre, a les deu de la nit, per tan
sols quatre euros. Tenen al seu
abast 300 localitats. I, a més, al fi-
nalitzar la representació, el públic
tindrà la possibilitat de participar
en un col.loqui amb la presència
de l’equip artístic.

q FITXA DE PARTICIPACIÓ
Qui hi estigui interessat ha de tru-
car al telèfon 902.10.40.14 (Tel-En-
trada) i a l’instant sabrà si ha acon-
seguit l’opció de compra. L’oferta
es limita a un màxim de dues en-
trades per targeta i no inclou les
despeses de gestió. L’obra Gorda
serà al Villarroel Teatre fins al 4 de
febrer.

El Club presenta
Art Futura 2006

INNOVACIÓ ARTÍSTICA

33 Un treball de Realities United, grup present a Art Futura 2006.

Art Futura és el festival de referèn-
cia sobre art, tecnologia i cultura
digital. La mostra desplegarà el seu
programa d’activitats en museus i
centres de diverses ciutats espanyo-
les, però el seu centre neuràlgic es
manté un any més a Barcelona, del
26 al 29 d’octubre.

Art Futura 2006 té diversos plats
forts: l’animació per ordinador, els
videojocs, el disseny d’interacció i
les arts digitals. L’estudi d’arquitec-
tura alemany Realities United i el
col.lectiu de dissenyadors United
Visual Artist són alguns dels convi-
dats internacionals. El Club del
Lector no es perd aquest esdeveni-
ment i regala 30 invitacions (15 do-
bles) per a la festa Estació futura,

pertanyent als actes del festival, que
se celebrarà aquest dissabte, 28, a
partir de les 23.30 hores, a l’Espai
Movistar (recinte Fòrum). Els socis
interessats han de trucar al número
de telèfon 806.11.77.04 o enviar un

SMS al 5522 amb la paraula Club4
(espai) i el nom complet, fins a
aquesta mitjanit. Els guanyadors
hauran de presentar-se directa-
ment al recinte, el dia i a l’hora in-
dicats.

CRÍTICA DE TEATREb

‘CONTRATEMPS’, contra el calendari

AUTOR I DIRECTOR: Chema Cardeña
INTÈRPRETS Carol Linuesa, Rafa
Alarcón i Lucía Sáez
SALA Versus Teatre
ESTRENA 17 d’octubre

El valencià Chema Cardeña ja ha
estrenat a Barcelona, com a autor
i com a director, diverses obres. I
sempre ha proposat treballs serio-
sos, de més o menys interès en
funció de les expectatives de l’es-
pectador; obres ben acabades i
amb un bon nivell professional.
Ara torna amb Contratemps, escri-
ta i dirigida per ell. Parla del pas
del temps, de com ens afecta, i es
basa en cinc històries que el te-
nen com a eix central. Històries
que ens fan lluitar contra el
temps.

Dos actors, Carol Linuesa i Ra-
fa Alarcón, protagonitzen aques-
tes històries, i un tercer, Lucía
Sáez, encarna el temps, vist com
un personatge que gira al voltant
dels altres dos. Cinc històries dife-
rents: el que va poder ser i no va
ser, qualsevol temps passat va ser
millor, l’evocació dels records, la
vida com un joc i la vida sempre
passa factura. Temes amplis i de

generosa lectura que Cardeña
resol millor en alguns mo-
ments que en d’altres. En tot
cas falta un aprofundiment
més gran i sobren un bon
nombre de tòpics. Defectes,
per un altre costat, pal.liats
per l’agilitat dels diàlegs i pels
successius salts a la comèdia i
el drama.

Contratemps té una bona in-
terpretació en la qual destaca
el treball de Carol Linuesa,
dúctil, amb bons registres i de
fàcil comunicació amb els es-
pectadors. Una interpretació
per part de la parella protago-
nista que té els seus millors
moments en la mitja distàn-
cia, mentre que perd una mica
els papers en les situacions de
crisi.

L’autor finalment proposa
un viatge a través del temps i,
ja sabem, com han demostrat
altres autors, que aquest viat-
ge pot donar moltes sorpreses.
Aquí s’ha de col.locar l’obra en
el gènere de la comèdia i mi-
rar-la com un bon entreteni-
ment que no oculta algunes
pinzellades iròniques.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

CRÍTICA DE TEATREb

‘UN HOMBRE QUE SE AHOGA’, una
brillant ocurrència de Veronese

AUTOR I DIRECTOR Daniel Veronese
INTERPRETIS Osmar Núñez, Pablo
Messiez, Luciano Suardi i Ana
Garibaldi. SALA La Planeta (Girona)
ESTRENA 20 d’octubre

3 Daniel Veronese.

Osmar Núñez, Luciano Suardi i
Pablo Messiez encarnen Olga,
Maixa i Irina, tres germans amb
nom de dona que, a Les tres ger-
manes, de Txékhov, tenen sexe fe-
mení. Pel que fa als personatges
masculins, estan interpretats per
actrius: Ana Garibaldi és Andrei;
Claudio Da Passano, Nataixa...
No es tracta d’un número de tra-
vestisme, sinó d’una ocurrència
brillant de Veronese, mogut, pot-
ser, per la curiositat de saber què
passa quan homes i dones inter-
canvien la seva posició social, fa-
miliar i emocional, però no el se-
xe. I el resultat, des d’un punt de
vista dramatúrgic, és tan sorpre-
nent com estimulant.

I tot i que, al principi, la trans-
posició mental es fa inevitable,
molt aviat, des que entrem a la
sala i veiem tota la companyia,
vestida de carrer, instal.lada pels
dos rengles de cadires que consti-
tueixen l’escenografia, t’adones
que el millor és deixar-te portar
pel que passa a escena sense preo-
cupar-te gaire per buscar sem-
blances ni establir paral.lelismes
amb el títol que dóna peu a
aquesta versió.

Un hombre que se ahoga busseja
en l’essència de l’obra de Txé-
khov i mostra des de l’emoció
més sòbria i directa el sofriment
d’uns éssers que viuen uns temps

anímicament i socialment
convulsos a través d’una in-
tel.ligent i original drecera
que condueix de dret a l’objec-
tiu sense necessitat d’haver-se
de perdre en l’ampul.lositat
formal que força sovint carac-
teritza les seves posades en es-
cena.

L’emotiva, natural i verídica
interpretació d’un equip d’ac-
tors cohesionat, a qui tan sols
he de retreure la dificultat de
fer-se sentir a les últimes files,
és, sens dubte, el factor princi-
pal perquè l’experiment sigui
tot un èxit i es converteixi en
aquesta petita delícia de la
qual injustament només hau-
ran pogut disfrutar una mino-
ria de privilegiats i que hauria
de trobar un forat en alguna
sala del país... ¡ara!<
NÚRIA SÀBAT

exit

espectaclesexit 
DIMARTS

24 D’OCTUBRE DEL 200666 el Periódico


