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ALTRES ESTRENES

GEMINIANAS
Direcció: Eva Hibernia
i Laura Freijo
Local: Cincómonos
Dates: Fins al 29 de maig
� Hibernia i Freijo firmen i
dirigeixen un espectacle poètic
sobre la dualitat del signe
Gèminis. Humor, frescor,
complicitat i moltes ganes de
passar-s’ho bé parlant sobre
petits i grans temes són els
eixos d’aquesta original
proposta que estarà en cartell
tots els divendres i dissabtes
de maig.

TEATRE VIRTUAL
Direcció: Col.lectiu
DOGONEfff
Local: Espai Escènic Joan
Brossa
Dates: Fins al 5 de juny
� El Brossa s’obre a les noves
tecnologies amb aquest
muntatge que, a partir del
mite de Diana i Acteó,
escenifica un procés
d’acostament al teatre a partir
de la segona generació de
tecnologies internautes i de
realitat virtual. El xou ens
acosta a l’antiga pràctica

cultural de la recreació de les
divinitats clàssiques i la
compara amb propostes
contemporànies fetes amb les
noves eines de comunicació,
com el livestreaming.

GOSSOS DE
CIUTAT / CUERPO
SECO DE SED
Coreografia: Bebeto Cidra
Local: L’Espai de Dansa
i Música
Dates: Fins al 15 de maig
� Bebeto Cidra, guanyador
del Premi al Coreògraf amb
Trajectòria 2003 i del primer
premi el 1993 del Certamen
Coreogràfic de Madrid,
presenta les seves dues últimes
produccions artístiques en
un programa doble.

MÁXIMO RIESGO
Direcció: Diogo Lopes
Local: L’Antic Teatre
Dates: Fins al 15 de maig
� Els integrants de la
companyia La Banda Judith
Ortiz i Sergi Estebanell
combinen la poesia i el gènere
del clown per construir un
espectacle de ritme frenètic
i constants contactes amb
el públic. L’humor és l’eix
del muntatge, que parla
de l’esperança i la voluntat
de seguir endavant malgrat
les adversitats, i sobre
l’amor i el retrobament d’una
parella que és capaç de
tot perquè el seu circ
sobrevisqui.

Una escena del muntatge
Teatre virtual.

Rafael Metliko-
vez (esquerra)

i Xavier Theros,
a l’obra.

EN RECORD DEL MALIC
ALTERNATIU UN DUO PECULIAR

La Sala Beckett homenatja el desaparegut teatre del Born amb una obra d’Accidents Polipoètics

PROVOCANT FINS AL LÍMIT
El Mercat de les Flors acull les actuacions de Sergi Fäustino en una
bastida agrupades sota el títol d’‘El cremaster de los cojones’

‘PERFORMANCE’ UNA SÈRIE DE NÚMEROS INCLASSIFICABLES

“Tots hem patit allò d’anar a veure
una pel.lícula i no assabentar-nos
de res. ¿Aquesta pel.li era una mer-
da o és que no teníem informació
suficient per apreciar-la?” Això és el
que es pregunta Sergi Fäustino (sí,
amb dièresi a la a) amb el seu nou
espectacle El cremaster de los cojones,
que estarà tot el cap de setmana al
Mercat de les Flors.

La cosa no és fàcil d’explicar per-
què entendre, del que se’n diu en-
tendre, no s’entén ni el dossier de

premsa. El que és clar és que aquest
creador vinculat a l’Antic Teatre ha
posat tota la carn a la graella per
provocar el personal i portar-lo al
límit de la denominada performance
(funció, gesta o acció espectacular) i
més enllà, amb la finalitat de fer-lo
reflexionar.

Les accions consisteixen a mun-
tar una bastida amb unes planxes de
fusta. El protagonista va pujant i bai-
xant els pisos, en què es va trobant
amb diferents proves que haurà de

superar. Un càmera segueix l’artista
durant tot el recorregut, i el que va
recollint es projecta en una panta-
lla. “El que vulgui podrà seguir tota
l’acció sense moure’s del bar, que
és una altra afició molt estesa en
aquest gran país anomenat Espa-
nya”, diu Fäustino.

Al primer pis, el nostre home to-
pa amb uns pots que contenen cal-
ces de col.legiala japonesa envasades
al buit; al segon, busca haixix i una
litrona de cervesa entre una multi-

tud que balla música heavy; al ter-
cer, una dona es tira un pet i l’indivi-
du la mata a cops d’ampolla. I això
no és més que el principi. A l’acabar,
s’entrega una revista al públic en
què es donen justificacions del que
s’ha vist.

L’anterior espectacle de monò-
legs i accions de Fäustino, Nutritivo,
incloïa la cocció en directe d’uns bo-
tifarrons elaborats amb la seva
pròpia sang. Al final, els passava al
públic per ser degustats.

G. C.

L
a desaparició del Teatre Malic el
2003 va deixar un buit en el pa-
norama escènic de la ciutat. No
pas perquè es tractés d’un gran
espai, sinó perquè la programa-
ció del que va ser la sala més peti-

ta de Barcelona es va quedar òrfena. Per
això altres escenaris han intentat prendre
el relleu del teatre del Born, com ha fet la
Sala Beckett amb el cicle El Malic de la Bec-
kett. Toni Casares, director de la Beckett,
explica sobre això: “En aquest cicle s’in-
clouen muntatges que tenen en comú el
fet de pertànyer a la línia de programa-
ció i a l’òrbita estètica a què ens tenia
acostumats el Malic, i que trobem a fal-
tar”.

En aquest context s’inscriu Franco ha
muerto, o cómo idiotizar a un pollo, l’última
creació d’Accidents Polipoètics, un espec-
tacle conferència de difícil definició escrit
i protagonitzat per Rafael Metlikovez i Xa-

vier Theros. La parella s’ha centrat en la
història recent d’Espanya per abordar
amb el seu particular llenguatge qües-
tions d’actualitat política i social, així
com rellegir la versió oficial dels mo-
ments anteriors i posteriors a la transició
democràtica.

DOS PAIOS LLEGINT EL SEU TEXT
Des del 1991 el duo ha tingut nodrides i
exitoses actuacions a Catalunya, a la resta
d’Espanya i a l’Amèrica Llatina amb obres
com Más triste es robar, Pim pam pum Lorca
i Soltero busca, entre altres. Poesia, cabaret
literari, monòleg musical... Les defini-
cions s’escapen i es confonen a l’hora
d’etiquetar el seu treball. “Som dos paios
llegint els seus textos, ni més ni menys”,
afirma Metlikovez.

Xavier Theros (Barcelona, 1963) és es-
criptor, poeta i llicenciat en Antropologia.
Ha treballat de redactor en diversos pro-

jectes editorials, com ara enciclopèdies,
llibres de text escolar i guies de viatges.
Actualment, col.labora en programes de
ràdio i en diaris. És autor de dos especta-
cles (La poesía con sangre entra i ¡Qué bello
es vivir... bien!) que van ser estrenats al Fes-
tival In-Motion del Grec 2002 i al Teatre
Municipal de Tiana, respectivament. Ha
passejat la seva poesia per escenaris espa-
nyols i italians i ha participat en la crea-
ció de la Ruta de l’Anarquisme de Barcelo-
na.

L’altra meitat de la taronja, Metlikovez
(Barcelona, 1964), és llicenciat en Psicolo-
gia. Ha escrit De tant que t’estimo i El des-
pertar de les passions, en col.laboració amb
Mariona Masgrau, de la companyia La
Fanfarra, estrenats al Malic i a la Beckett,
respectivament. També ha col.laborat
amb Sol Picó en Bésame el cactus.

Guillem Clua

LA FITXA
‘Franco ha
muerto o cómo
idiotizar
a un pollo’
Local: Sala Beckett
Dates: Divendres,
13, i dissabte, 14.
22.00 hores.
Diumenge, 15, 19.00
hores
Preu: 12 euros

LA FITXA
‘El cremaster de los cojones’
Local: Mercat de les Flors
Dates: Divendres, 13, i dissabte, 14.
21.00 hores. Diumenge, 15. 19.00
Preu: 9 euros

19DIVENDRES
13 DE MAIG DEL 2005Divendres AA Teatre el Periódico


