
La Barcelona petita de sempre
’invent del Círcol Maldà ha estat el de convèncer

cinc autors (molts d’ells, que debuten en escena)
com Eduardo Mendoza, Miquel de Palol, Julio
Walovits, Flàvia Company i Monika Zgustova per
il·lustrar la Barcelona dels anys 70 a l’actualitat.
Sense haver-s’ho parlat, tots han optat per espais i
personatges anònims. L’excepció és l’omnipotent
Gaudí, tot i que el genial arquitecte va morir per
l’atropellament d’un tramvia en una sala de la
Santa Creu, sense que ningú sabés, ben bé, qui era.
Cal destacar la desoladora escena de ionquis de
Company i la surrealista topada de la guia amb un
veí d’una casa vella, que la professional fa passar
per modernista per tenir temps de dinar a casa.

UN DIA D’AQUESTS
Coordinat per Pep tosar
Intèrprets: Chisco Amado, Belen Bouso, Víctor Pi, Montse
Pérez, Mireia Sanmartí, Manel Sans, Assun Planas i
Arnau Vilardebò
Espai musical: Jordi Gaspar
Lloc i data: Al Círcol Maldà, fins al 18 de novembre

Violència sense filtre
eatrebrick aposta per recuperar la comèdia

violenta inspirada en el terrorisme irlandès. Amb
una posada en escena dinàmica, que es realitza a
tocar dels espectadors i amb una pila
d’electrodomèstics que tant poden recordar els
penya-segats d’Irlanda com l’interior d’un
magatzem, aquests terroristes beuen cervesa i estan
acompanyat per una banda de tres músics que
interpreten música irlandesa tradicional i
participen activament en l’escena.

EL TINENT D’INISHMORE
De Martin Mc Donagh
Direcció: Salvador Duran i Joan Gómez
Lloc i data: Al Versus Teatre fins al 2 de desembre

Amor infinit
arme Sansa torna a interpretar l’espectacle més

hipnòtic de la temporada passada. Vostè ja ho
entendrà parteix del text homònim de Magris que
és, a la vegada, una relectura biogràfica d’Orfeu i
Eurídice. L’autor la va escriure quan ja feia 10 anys
de la mort de la seva dona. Sansa interpreta, amb
una quietud que congela, l’Eurídice que vol
recuperar Orfeu. Ella renunciarà a tornar a la vida
pel bé de l’obra literària del seu company.

VOSTÈ JA HO ENTENDRÀ
De Claudio Magris
Direcció: Xavier Albertí
Lloc i data:Al Tantarantana, els dilluns i dimarts, fins al
18 de desembre
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AMFITRIÓ 38
De Jean
Giraudoux

Traducció: Ramon
Esquerra
Direcció: Emilià
Carrilla
Intèrprets: Agnès
Llobet, Pedro Mas,
Xesco Pintó, Jordi
Robles, Jordi Vaqué,
Guillem Motos, Toni
Mas, Elisenda
Bautista i Elia Corral
Lloc i data: Teatre
Akadèmia (Buenos
Aires, 47-49) fins al
2 de desembre.

na obra de
teatre vital, amb
punts de comèdia
pensada per a un
públic obert i
contemporani.
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Quietud i emoció. Carme Sansa, estàtica /P. AYMERICH
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passat, que fins ara tothom desconeix.
Roger Peña denuncia amb aquesta peça la

perversitat de la política i el seu miratge.
Avui, els governs no els manen els parla-
ments sinó uns prohoms, generalment poc
visibles, que maneguen el país a la seva vo-
luntat i benefici. L’obra, però, insisteix més
en la conversa entre l’aspirant a president i el
seu futur col·laborador secret. L’autor con-
vida a participar en una partida d’escacs en
què tots dos mouen les peces amb una clara
estratègia. L’adversari i, encara més, el pú-
blic participarà per entendre les motiva-
cions. El que ja es palpa és que no és una tro-
bada fortuïta, despreocupada i amable de
dos polítics amb ànsia de prosperar. Blan-
ques juguen i guanyen. ❋

Olfacte
L’olfacte dels
dramaturgs i
productors és fi.
Jordi Casanovas
presenta aquests
dies Pàtria al
Lliure de Gràcia.
Pràcticament
coincidirà amb la
campanya
electoral. Roger
Peña preveu
aguantar Poder
aboluto fins a
mitjan desembre a
la Villarroel. Fa
poques setmanes,
La Calórica feia un
retrat de Silvio
Berlusconi a
Editto búlgaro, al
Teatre Almeria.

nous camins. Des de la gimnàstica més
pura, fins al plaer d’escoltar el sorolls de la
ciutat, o de sentir-se transportat pels pas-
tissets Pantera Rosa (i, de dos en dos, si
pot ser). Viatja des de la recerca de puresa
fins a escenes de consum irrefrenable. Ella
també. Fràgils com són, no gosen dir-se
que volen tornar a escoltar junts el Sé de
un lugar, dels Triana. I l’equívoc més be-
neït posa en perill una relació que necessi-
ten com el respirar. Són personatges per-
duts en un món (sigui sense sortir del pis,
sigui voltant per tot el planeta) que no hi
troben el seu lloc. Hi ha tanta intensitat
durant tota l’obra que un final dolç, en
comptes de semblar fàcil, redimeix. ❋

SÉ DE UN LUGAR
Iván Morales
Director: Iván Morales
Intèrprets: Anna
Alarcón i Xavier Sàez
Lloc i data: Al vestíbul
del Teatre Romea
(funcions després
d’Oleanna). Fins a l’11
de novembre.


