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Món desolador
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TRAGICOMÈDIA ELMALETÍ O LA IMPORTÀNCIA DE SER ALGÚ TNC (SALA PETITA) // FINS AL 19 DE JULIOL // 20.00H, DS., 21.30 // 22 y

DRET: EL DIRECTOR JOSEPMARIA
MESTRES, LLUMBARRERA I ÒSCARMOLINA.
ASSEGUTS: ISAAC ALCAYDE, TILDA
ESPLUGA, BIEL DURAN I ANNA
YCOLBAZETA, LA RESTA DEL REPARTIMENT.

JosepMariaMestresmostra lamirada sòrdida i gamberra deMark Ravenhill

L’autor recrea
i reinventa
les comèdies
victorianes

d’OscarWilde

M’
interessa més reflectir la vida tal
com és que idealitzar-la”, diu
Mark Ravenhill. I ja que per a
aquest dramaturg britànic, prin-

cipal exponent d’una generació d’autors atrets
per la violència i la seva plasmació en escena, la
vida és un fet sòrdid i borrascós, el seu entossudi-
ment a reflectir-la amb la màxima fidelitat ha do-
nat lloc a una obra càustica i provocadora que re-
trata amb voluntat iconoclasta i gruixudes pinze-

llades d’humor gamberro unmón desolador.
En la mateixa línia, els personatges que des-

criu solen conviure amb el fracàs i la frustració,
tot al contrari que els aristòcrates que gallegen a
les comèdies victorianes d’Oscar Wilde, punt de
partida de l’obra. Els uns i els altres
coexisteixen a El maletí o la im-
portància de ser algú, un text “alta-
ment emocional i divertit” segons el
director, Josep Maria Mestres, que
alterna les peripècies d’unes pare-
lles actuals de gais i lesbianes que
anhelen tenir un fill, amb les de

mainaderes i pederastes decimonònics.
L’associació de Ravenhill i Wilde hi aporta

moments sorprenents, com quan el primer incor-
pora l’exquisida eloqüència de l’irlandès als
diàlegs d’alguns protagonistes, mentre altres s’ex-

pressen vulgarment. Mestres ad-
verteix els que van disfrutar amb la
seva última obra, El ventall de Lady
Windermere, que no esperin refi-
nament ni amabilitat. “Ravenhill
usa Wilde per constatar que la gent
segueix comportant-se de manera
convencional”.

Contes de tota la vida

CREACIÓ FAIRY (CONTES DE FADES) NAU IVANOW // FINS AL 23 DE JULIOL // 22.00 H // 16 y

‘Fairy’, de CarmePortaceli, posa al dia les narracions infantils

Quina és la verdadera història
de La ventafocs, Peter Pan,

Blancaneu i els set nans o La caput-
xeta vermella? ¿Com són aquests
contes narrats al segle XXI? ¿Què
és el que encara ens segueix fasci-

nant dels contes infantils? Aquestes
preguntes són l’origen de Fairy
(Contes de fades), de la FEI (Facto-
ria Escènica Internacional), amb
dramatúrgia de Toni Martín i Car-
me Portaceli, i direcció de la matei-

xa Portaceli. Tots dos han intentat
descobrir què s’amaga als contes de
fades i, a més, reflexionar sobre la
càrrega ideològica que porten a l’ho-
ra demarcar pautes socials.
Per una altra part, treballant amb

la capacitat d’improvisació dels ac-
tors –David Bagès, Lluïsa Castell,
Gabriela Flores, Llorenç González,
Carlota Olcina i Albert Pérez–,
l’obra Fairy ens invita a jutjar de
quina manera sentim i vivim avui
els contes de fades. Cançons, text i
moviment, coreografiat per Marta
Carrasco, integren aquest muntatge,
acompanyat per la música en direc-
te de Dani Nel.lo, Jordi Partas i Jor-
di Soto.ANTONIO J. NAVARRO
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