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cies implica. L’anècdota d’entrada, el nom
que es vol posar al nen que és a punt de
néixer, del germà i la seva dona. Totes les
interpretacions juguen a favor d’uns per-
sonatges que van despullant les seves
pors. Fins que esclata la mateixa amfitrio-
na. Efectivament, aquesta és la gota que fa
vessar el got. En aquesta societat burgesa i
hipòcrita l’amfitriona és sempre la veu
amable i sol·lícita. La seva sonora queixa
indica l’abisme més profund. Ella repassa,
com els altres han fet anteriorment, la llis-
ta de greuges que té pendents. Fa trampa.
Com fem tots. Procura redimir les seves
faltes convertint-se en la més feble de les
víctimes. El nom promet mesos d’èxit. ❋

EL NOM
Matthieu Delaporte
i Alexandre de la
Patellière
Director: Joel Joan
Intèrprets: Joel Joan,
Lluís Villanueva, Xavi
Mira, Sandra Monclús i
Mireia Piferrer
Lloc i data: Al Teatre
Goya Codorníu, sense
data de sortida prevista

tàndem López i Picó és fidel al lema de Le-
coq: Al teatre, tot es mou, res és estàtic. Si no
apareixia l’home amb banyes fins al minut
20 a Salt, ara ja apareix des de bon comen-
çament. Admeten que, tot i el punt de co-
mèdia, a l’estrena el públic es va quedar
fred. Ara han anat contrastant, funció per
funció, des de Montpeller fins a Alacant
(un públic amb tradició teatral ben dispar),
a través del batec de platea, i també amb fò-
rums entre públic i artistes posteriors a la
sessió, que la connexió ha crescut, tot i que
hi continua havent massa espai perquè si-
gui l’espectador el qui faci la seva composi-
ció de lloc, i que en tregui les conclusions.

30/40Livngstone s’estarà al Lliure de
Montjuïc fins a l’11 de novembre. Van tri-
gar tres anys a traslladar el Non Solum a
Barcelona. La raó és ben senzilla. El primer
monòleg era una provatura de l’actor de ci-
nema a tornar al teatre. No tenia gaire pre-
tensió més que provar una experiència.
L’èxit va fer que molts s’interessessin per
acollir el següent que presentés. López i Pi-
có es trobaven còmodes en el retorn i això
feia intuir que tenir un segon títol en reper-
tori era només qüestió de temps, com així
ha estat, efectivament.

El final de la trobada màgica serà tràgic.
Sergi López creu que és el que correspon als
moments que vivim. L’enuig que pot crear
a l’espectador pretén aixecar els ànims.
Com pot ser que el senyor cérvol no es re-
bel·li, als abusos? doncs, de la mateixa ma-
nera, com pot ser que la societat continuï
tant covardament disciplinada, tot i els
continus atemptats a la línia de flotació de
l’estat del benestar?

Tornem al tennis, l’únic esport en què el
públic guarda silenci, quan ho demana el
jutge de cadira. Jorge Picó està convençut
que hi ha connexió directa entre l’esport i
les arts del moviment. En aquest sentit, no
és d’estranyar la coreografia de Les Filles
Föllen, en què emulen les jugades dels juga-
dors de futbol. Cada finta és un moviment
interioritzat; quasi com els gens que es pas-
sen, irremeiablement, de pares a fills. ❋

Fabià
Dilluns, Sergi
López i Jorge Picó
seien, afalagats en
unes butaques
còmodes dels
camerinos de la
sala Fabià
Puigserver.
Debuten en un
teatre que és i ha
estat història viva
del teatre a
Catalunya i això
els esperona i els
carrega d’energia.
Els seus
personatges
camparan amples
per l’escenari. La
platea es reduirà
per garantir que
l’abraçada
d’escena sigui
efectiva a platea.

Guillem Albà salta fins a la poesia
’actor còmic Guillem Albà (Sketchofrènia i Flirt)

canvia de registre. De la comèdia surrealista salta a
un teatre fantàstic, a mig camí del poètic i de
l’absurd. Si l’actor s’ha caracteritzat per uns
personatges expressius i de molta xerrameca, ara es
capbussa en un personatge mig embogit que amb
prou feines mou les espatlles. No s’atreveix a
gaudir de la vida, prefereix emmagatzemar els
records de felicitat abans que esclatin i, així,
consumeix el seu present i les seves amistats.
L’humor l’aporta Blai Rodríguez, que es
transforma de narrador de circumstàncies a clown
generós. Fan riure i commouen des de la petitesa.

TRAU
Guillem Albà
Intèrprets: Blai Rodríguez i Guillem Albà
Espai musical: Anna Roig
Lloc i data: Al Teatre Almeria, fins al 2 de desembre

Edu Soto debuta de rocker
rencar amb tot allò que li podria resultar fàcil.

L’actor Edu Soto ha decidit embrancar-se a un
monòleg de rock que no deixarà indiferent. És la
seva resposta a una crisi, que sembla adormir
consciències atemorides. Ell s’inspira en l’univers
de Tim Burton i decideix trobar un camí de sortida
als escenaris de la inèrcia. Amb Bardagí, han
compost els temes, que també s’han editat en un
disc homònim. Soto és el cantant histriònic de la
banda, que convida els espectadors a sortir per la
porta d’emergència. L’actor està eufòric de
l’experiment que, tot i la incertesa, li ha permès
transformar la ràbia amb unes ganes de viure que
vol transmetre.

EXIT-SALIDA
Edu Soto
Idea i text: Edu Soto
Direcció musical: Jofre Bardagí
Lloc i data: Al Capitol fins a l’11 de novembre

La percussió de Mayumana
s una formació que està influïda per la percussió i

el ritme. Transmet energia al públic amb unes
coreografies dinàmiques, físicament esgotadores i
amb el reforç del vitalisme dels intèrprets i la
il·luminació, molt contrastada. La veu en off que
guia el públic per l’espectacle és d’Andreu
Buenafuente.

RACCONTO
Mayumana
Lloc i data: Auditori de Girona (Sala Montsalvatge).
Divendres, 9 (22.00 h), dissabte, 10 (18.30 h i 22.00h)
i diumenge, (18.00 h).
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ELSMISSATGERS
NO ARRIBEN MAI
DeBielMesquida
Direcció:Rosa Novell
Intèrprets: Rosa
Novell, Pepa López,
Lluïsa Mallol i Anna
Ycobalzeta
Lloc i data: La Seca
de Barcelona, del 8
de novembre fins al
9 de desembre
(funcions prèvies al
2, 3, 4 i 7 de
novembre)

uatre actrius es
preparen per
representar
quatre
personatges
secundaris de
tragèdia clàssica.
Cada monòleg és
el relat de quatre
tragèdies gregues,
un estudi
d’aquestes
persones
trastornades per
les passions dels
altres, i una
profunda i
poètica reflexió
sobre el sentit de
la vida i la
tragèdia.
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Força i ritme. El cos de ball, enèrgic MAYUMANA


