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La GaLeria

El poder de la paraula és un dels grans 
atractius del teatre occidental de tots 

els temps. Als espectadors, ens agrada 
reconèixer en l’ara i l’aquí teatrals les 
paraules llegides en els textos o “senti-
des” en altres muntatges. Canvien els 
intèrprets que les fan presents amb la 
seva veu i els seus cossos intransferibles, 
però les paraules són les mateixes. 
Quants Hamlets, Nores o Eleuteris 
ressonen en el nostre cervell d’especta-
dors i repiquen les campanes de la 

memòria quan els tornem a veure dalt 
de l’escenari? És el plaer estètic del 
coneixement.

Al nostre gust, de Marc Artigau i Oriol 
Broggi, sota la direcció d’aquest darrer, 
esdevé un viatge pels grans referents del 
teatre universal (Biblioteca de 
Catalunya). Des de Shakespeare a 
Koltès, passant per Molière, Txèkhov, 
Ibsen, Lorca, De Filippo, Espriu o 
Handke, les paraules d’aquests i altres 
autors irrompen, per art d’encantament, 

en un espai escènic pràcticament buit. 
Els intèrprets hi deambulen, a pit 
descobert, per portar-hi la veu dels 
dramaturgs i dels poetes (Salvat-
Papasseit, Foix o Vinyoli), per reivindicar 
el seu dret a existir i per assumir la seva 
extrema humanitat. 

El nou espectacle de La Perla 29 enfila 
retalls d’obres teatrals, fragments de 
poemes, cançons i músiques, en un 
autèntic festival de la paraula i dels 
sentits. És un muntatge −marca de la 
companyia− preciosista i artesanal, de 
bona factura. Amb interpretacions de 
conjunt valuoses, entusiastes, en què 
destaquen Toni Gomila i Ramon Vila. 
Amb unes acurades ambientacions 
sonora i lumínica. Un espectacle 
d’inspiració shakespeariana, autorefe-
rencial, entre reflexiu i alegre, que busca 
i troba la complicitat del públic.  

Al nostre gust, un homenatge al 
teatre, a la paraula i a l’actor, juga amb 
el plaer que sent l’espectador de 
reconèixer els textos i les escenes; amb 
l’empatia que genera la presumpta 
indefensió dels comediants, i amb el 
llindar subtil entre la ficció i la vida. 
Com a autohomenatge, la mirada 
metateatral que proposa té un punt de 
solipsista i esteticista. L’esforç notable 
de la companyia per seduir el públic 
topa sovint amb interpretacions massa 
externes, de pit a fora, sense que sembli 
que passi res per dins. Ens n’arriben, 
nítides, les paraules, però costa que hi 
sentim el tremolor de sentit que 
contenen.

Breus

■  La fi d’una 
relació al Goya
Tres anys després d’un 
enamorament de pel·
lícula, la Mercè i en Toni 
no poden més i els motius 
per deixar la relació creixen. Per 
crear una vida separats contaran 
amb l’ajuda dels seus consogres 
que no se suporten. El musical 73 

raons per 
deixar-te, 
fins al 16 de 
gener al Tea-
tre Goya de 
Barcelona, 

respondrà a la pregunta que les 
comèdies romàntiques no reso·
len: què passa després del final 
feliç? Cóm és la vida en parella?

■  ‘Soliloquejar amb 
algú’ al Teatre la Seca 
Espai Brossa
Al Teatre la Seca Espai Brossa 
de Barcelona, l’aparició d’una 
persona nova i estranya en un 
parc crida l’atenció dels personat·
ges de Soliloquejar amb algú, 
que perden el temps sempre en 
el mateix lloc sense mirar·se i per 

primera vegada es trobaran. Els 
personatges d’aquesta obra, que 
s’estrena el 25 de novembre, són 
habitants d’una ciutat acostu·
mada a la individualitat que 
han d’apropar·se per superar la 
violència que provoca la margina·
litat, la soledat i la desesperació. 
L’obra està escrita i dirigida per 
Roger Torns.

teatre FRANCESC FOGUET I BOREU
Francesc.Foguet@uab.cat

Al nostre gust

Autohomenatge


	1641ELTEMPS_78_79

