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Brutus

 La vida dels artistes radicals 
és dura, benvolgut poble. Ho 

hem de reconèixer, d’entrada. Si 
cada any has de fer un espectacle 
passat de voltes i sorprendre la 
concurrència, de vegades se 
t’esgoten les idees. I quan parlem 
d’aquesta mena d’espectacles, 
amb poc text, molta cosa física, 
vídeo i soroll, repetir-se pot ser el 
pitjor. Un autèntic avorriment.

 Aquest traïdor consumat va 
agafar el metro per anar al 

Lliure i veure Muerte y 
reencarnación de un cowboy, de 
Rodrigo García, amb una única 
idea al cap: vaig a passar-m’ho bé. 
I, enmig de la representació, no va 
poder evitar aclucar un ull. De 
vegades, els dos. Quins badalls, 
tot plegat. I això que es veu que 
Àlex Rigola s’emporta el muntatge 
a la Biennal de Venècia. Vaja, 
senadors sobirans, els 
recomanaria als meus col·legues 
italians que es prenguin algun àcid 
abans d’entrar al teatre...

 En això de ser radical, quan 
passes els quaranta, ehem, ja 

comences a estar una mica 
gastadet. En canvi, la joventut és 
un grau. Ets valent de debò. Tens 
ganes de menjar-te el món de debò. 
T’atreveixes de debò. Com és el cas 
de Nao Albet i Marcel Borràs, que 
ens han tornat a deixar bocabadats 
amb el Hamle.t. 3, la primera 
escena del qual, en anglès i amb els 
dos autors disfressats de vellets del 
Midwest nord-americà, és 
d’antologia.

 El duet Albet/Borràs i el 
senyor García fan servir un 

llenguatge germà. Entenen el 
teatre com a laboratori expressiu. 
De vegades l’encerten i troben la 
fórmula. D’altres, no. El problema 
que tenen va lligat amb l’edat, en 
com fer créixer el teu llenguatge. El 
millor exemple a seguir el tenen a 
casa, La Fura dels Baus, que van 
començar fent malabars, com 
aquell qui diu, i han acabat 
estrenant Wagner a la Scala de 
Milà. Potser li recomanaria al gran 
Rodrigo que estudiï música i provi 
amb l’òpera. –Andreu Gomila 

Nao i Rodrigo

Yuri Mykhaylychenko va sortir de 
l’òrbita soviètica l’any 1991 
projectat pels aires renovadors de la 
Perestroika i es va quedar penjant a 
l’espai. Com un antecedent de Good 
bye Lenin!, aquest fill de cosacs 
afincats a Kíev es va perdre la 
desintegració de la Unió Soviètica 
perquè era de gira musical a Europa 
i, quan va voler tornar, el seu nou 
país era Ucranïa. “Vaig viure dos 
anys més amb passaport soviètic 
sense que existís el país!”, se’n riu 
ara. D’aquella sensació surrealista 
va néixer el grup Yuri i la seva 
orquestra de cosmonautes: “És que 
hi va haver un cosmonauta real que 
es va passar mig any a l’espai 
perquè els soviètics l’havien enviat i 
després cap país volia pagar perquè 
aquell paio baixés”. El Yuri va 
aterrar a Barcelona el 1992 i s’hi va 
quedar. Va treballar amb el Chaval 
de la Peca, va fer un disc propi i va 
obrir un estudi de gravació. Amb els 
cosmonautes va revolucionar la 

música escenificada a partir del 
2000 –“vam fer tot el que podia fer 
una banda a Catalunya i Espanya, 
però no en vam fer un modus 
vivendi”– i finalemnt la seva càpsula 
espaial es va dipositar, la darrera 
dècada, al Cafè Teatre Llantiol. 

Reinventar l’‘underground’
Al mític teatre barceloní, en ple segle 
XXI, li quedaven només els galons 
de la història gloriosa que havia 
teixit 30 anys enrere Lluís Fortuny, 
on s’havien foguejat el Tricicle, 
Rubianes, Pavlovsky i el Mag Lari. 
“El públic d’abans ja tenia fills i el 

jove no connectava amb el teatre, 
perquè es pensaven que era un lloc 
estrany de transformistes”, diu el 
Yuri. Ell hi va aportar cap i capital. 
Va sacsejar la programació i la va 
obrir a la xarxa. Les companyies que  
ara hi volen actuar passen un 
cribratge els dilluns, les que tenen 
qualitat i poden funcionar (perquè 

això “és un negoci”, i es reparteixen 
la taquilla), entren a la graella i s’hi 
queden fins que tenen públic. 

“Vaig implantar una programació 
vertical, que hauria d’haver patentat: 
cada dia té una programació que es 
repeteix la setmana següent. Així és 
més fàcil de recordar”, assegura. “El 
Llantiol és un aparador i pot ser un 
trampolí, però si no t’ho agafes com 
un hobby sinó com una carrera. Has 
de treballar-t’ho. Però aquí hi ha el 
caldo, idees no polides, fresques, 
risc, i vénen programadors i gent a 
inspirar-se”. El director defieneix el 
Llantiol com “una escola, un 
passadís entre el carrer i els llums de 
l’escenari”, però també com “un 
espai únic, una illa on la gent se sent 
bé, un vincle”. I el públic? “El 90% té 
fins a 35 anys i la resta són guiris i ex 
del Llantiol que diuen ‘ah, no ha 
canviat gens!’”, exclama cofoi. 

L’última ràfega creativa, el Yuri 
l’ha disparat en el terreny poètic. Ja 
ha publicat un poemari-disc Poemas 
sin más (2008) i està a punt de treure 
Post, un homenatge a l’alegria i a 
l’adaptació als canvis. Les dues 
màximes, també, que han permès 
sobreviure al Llantiol.

Cafè Teatre Llantiol (Riereta,7). ‘Post’ 
s’hi presentarà l’11 de juny a les 18 h.

Yuri Mykhaylychenko manté 
intacta l’estètica 
clandestina i l’aura mítica 
del Cafè Teatre Llantiol. La 
Laura Serra entra en òrbita.

L’astronauta del Llantiol
Yuri Mykhaylychenko, el Yuri pels amics, és l’ànima revolucionària del Cafè Teatre Llantiol

“Pot ser un trampolí 
si t’ho agafes com 
una carrera. Has de 
treballar-t’ho”
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