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El dramaturg de la Costa
d’Ivori –instal·lat des de fa
anys a París– Koffi Kwa-
hulé planteja una escrip-
tura poètica a partir d’ac-
cions violentes. Genera
tensions a escena que des-
prés no tenen una resolu-
ció clàssica. L’espectador
ha d’interpretar la situa-
ció i dotar de matisos la
partitura teatral. A la pro-
ducció de la Sala Atrium
(en pocs mesos d’obertura
ha trobat un lloc al cartell
del Grec), la interpretació
d’un monòleg es realitza
amb dues actrius (Txell
Manyoses i Mireia Trias)
que van desdibuixant i
confonent el personatge
de narradora i el de prota-
gonista. L’obra suggereix

que una dona que viu sola
en una gran ciutat es renta
cada diumenge en un lava-
bo públic. Un veí seu la
descobreix i la viola.
Aquest crim implica un

enrunament dels valors 
de la noia. Aquesta des-
connexió incoherent és el
que apareix a escena.

També hi ha música en
directe. Jaz, que es repre-

senta del 30 de juny al 5 de
juliol, incorpora també un
grup musical. Però en
comptes d’optar pel jazz, 
s’ha decantat per un re-
pertori barroc. És un plan-

tejament del director Rai-
mon Molins (i impulsor de
la sala), que, honest, reco-
neix que per crear un es-
pectacle “cal partir del que
coneixem”. Molins, estu-
diant de violí, opina que el
temps barroc (també de
trencament social i musi-
cal amb l’aparició de les
polifonies) coincideix en
la improvisació del jazz. ■

Bellesa violenta
Jordi Bordes
BARCELONA

La nova Sala Atrium s’incorpora al Grec amb el descobriment d’un
autor de la Costa d’Ivori que escriu ‘Jaz’ seguint l’estructura del jazz

Les actrius Txell Manyoses i Mireia Trias, en un moment de l’obra ■ ATRIUM

La protagonista
de l’obra apareix
a escena ja ferida
moralment per
una violació en
un lavabo públic

Bye, bye és un títol explícit.
És el que diuen el mag
Hausson i el director del
muntatge i de la sala, Her-
mann Bonnín, del 29 de ju-
ny al 24 de juliol, dins el 
Grec. El director, Ricardo
Szwarcer, que també s’aco-
miada, va celebrar que final-
ment arribés “una bona mà
de cartes de pòquer” per em-
parentar el Brossa amb el
festival que dirigeix des del
2007. Aquesta sala, que es
va obrir amb la presència de
Brossa (moriria un any i mig
després) ara fa 14 anys amb
Poemància, ha volgut tan-
car el cercle amb aquest
espectacle de Hausson.

Bye, bye també és el punt
de partida d’aquest especta-
cle, que no es farà enlloc més
i que recull els números de
més dificultat que ha realit-

zat Hausson dins de la sala.
També incorpora exercicis,
com el de manipulació de
boles de billar, i és capaç de
transformar una cervesa en
nou ampolles de vi, conver-
tit en un sommelier inespe-
rat. L’actriu acompanyant,
Vanessa Torres, evidencia-
rà a Hausson que el deixa
sol, a l’escenari, poc abans
que pugi el teló. Mig disgus-
tada més tard, i a través

d’un exercici de fregolisme,
esdevindrà un personatge
màgic i, s’intueix, col·labo-
rador. L’equip del Brossa
es trasllada al setembre
a La Seca, la fàbrica de
creació veïna. No hi ha
nostàlgia però Bonnín es
qüestiona quina relació hi
ha entre la mort de Brossa
i la de Pepa Llopis, la vídua,
fa pocs dies. El local de
lloguer està disponible. ■
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Hausson clou en el
Grec el teatre que va
inaugurar fa 14 anys
amb ‘Poemància’

Comiat agredolç
a l’Espai Brossa

Hausson, en el número del sommelier ■ ALBERT JULVE

La companyia professio-
nal Carro de Baco, que ja
va aconseguir atreure
l’atenció de públic i crítica
amb La mano a Barcelona
fa una temporada, presen-
ta nou projecte. Estrena El
celacanto azul en l’hora
golfa de la Sala Muntaner,
de Sant Joan al 24 de juliol.
Escrit també per Germán
Madrid imagina un país
imaginari en el qual, el nou
governant (amb aires de
dictador il·lustrat) utilit-
zarà el cinisme per procla-
mar-se defensor de la de-
mocràcia. La directora An-
tonia Castillo llegeix en la
trama quatres peces còmi-
ques diferenciades: la co-
mèdia política, el vodevil,
la comèdia fantàstica i el
reality show. La peça, amb
un ritme trepidant, s’ins-
pira en guions del còmic
com ara South Park, The
Simpson o el surrealisme
dels germans Marx. ■
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Carro de Baco
s’inspira en
el còmic a
la Muntaner


