
Aquesta setmana que ve hi haurà
molts actes relacionats amb el Dia
de la dona treballadora. També el
VI Festival FEMELEK, que vol poten-
ciar el paper de la dona en el món
de la creació i les noves tecnolo-
gies, s’hi suma. Hi participen més
d’un centenar d’artistes locals i in-
ternacionals que presenten actua-
cions, sessions de DJ o visuals, per-
formance, instal·lacions, debats i
exposicions. Al Convent de Sant
Agustí, del 3 al 4 de març. Entrada
gratuïta. www.femelek.com

Comprar i beure
BOTIGA
Elspetitsencarrecs.com
per ANA PANTALEONI

MOSTRA Dona i tecnologia
per C. SERRA

D
ues dones d’edat diferent
però igualment maltrac-
tades per la vida obren el

seu cor i uneixen el seu destí en
una casa esgavellada del barri
barceloní de Sant Antoni. La
més gran, al llindar d’una velle-
sa que ve mal donada
econòmicament i físicament
—amb l’ombra d’un Alzheimer i
un desnonament—, és la llogate-
ra i, la més jove, l’assistenta oca-
sional —en realitat, és una mes-
tra sense feina—, que li ha posat
a la primera la seva filla perquè
la cuidi. Són els dos personatges
de Dues dones que ballen, la no-
va obra de Josep Maria Benet i
Jornet que arriba a l’escenari,
interpretada per Anna Lizaran i
Alicia Pérez sota la direcció de
Xavier Albertí. Una gran
conjunció de talents i sensibili-
tats, com es pot veure.

L’estrena és demà al Teatre
de Salt i, després de dues repre-
sentacions, el muntatge desem-
barca al Lliure de Gràcia del 10
de març al 24 d’abril, fet que
significarà el retrobament artís-
tic de la Lizaran amb la casa

històrica del Lliure, renovada.
N’hi ha molts, d’elements
autobiogràfics de Benet i Jornet
en aquestes dues dones: la que
encarna Lizaran, per exemple,
té la mateixa passió que el dra-
maturg pels vells còmics i un
exemplar autèntic de Claro de
Luna, el número 399, adquirit al
Mercat de Sant Antoni, té un pa-
per important en la trama. En
aquest còmic apareixia la lletra
de Something stupid, la significa-
tiva cançó que en les seves dues
versions, la de Frank & Nancy
Sinatra i la de Robin Williams-
Nicole Kidman, ballen els perso-
natges de Lizaran i Pérez com a
expressió que no volen perdre el
poder de decisió sobre la seva
vida. La Barcelona de barri que
és el marc argumental de
l’obra és també l’univers Benet
i Jornet per excel·lència. Molt
de Rosebud de Papitu, doncs, a
Dues dones que ballen, com va
assenyalar dimarts en la
presentació de l’espectacle Àlex
Rigola, director del Lliure i que
hagués dirigit ell la peça l’any
passat si no hi haguessin hagut
circumstàncies adverses com el

fet que Lizaran es trenqués el
peu.

Gran duel d’actrius en una ex-
quisida operació de microcirur-
gia teatral (Rigola dixit), l’espec-
tacle dura una hora i mitja i s’es-
tructura en una sèrie d’escenes
o jornades que s’estenen al llarg
de diversos mesos i que con-
dueixen a un final sorpresa. Be-
net i Jornet va explicar ahir que
li agrada instal·lar l’espectador
en un clima i uns paràmetres

que creu que controla per des-
prés desconcertar-lo amb un gir
radical de la trama. El drama-
turg considera que el final és
“francament optimista”, però ho
diu d’una manera...

Dues dones... compon uname-
na de trilogia amb l’anterior So-
terrani i la propera (ja escrita).
Com dir-ho. Ara bé, aquesta peça
“està més a prop d’una reescrip-
tura contemporània de la tra-
gèdia” (Albertí, qui si no, dixit),

que d’altres de Benet i Jornet en
què els éssers humans, i no el
destí, són els únics responsables
del que els passa.

Anna Lizaran va dir que està
tocada per l’obra i que té por de
passar la maroma escènica, co-
sa que és garantia que ens n’es-
pera una de gran. Quan se li re-
corda que no trepitja l’escenari
del Lliure de Gràcia des de
L’hort dels cirerers fa deu anys,
apunta: “Era una nena”.

COS, ESPAI, MÚSICA
Actuació-conferència. 9 de març
YOUNG PEOPLE, OLD VOICES
12 i 13 de març
Mercat de les Flors, Barcelona

Dues dones
i un destí

L
a programació del Mer-
cat de les Flors homenat-
ja, durant dos caps de set-

mana seguits, un singular i ge-
nial artista: Raimund Hoghe.
Aquest creador va ser drama-
turg de Pina Bausch entre els
anys 1980 i 1990, i actualment
crea els propis espectacles de
teatre i dansa, caracteritzats
per austeres posades en esce-
na, un moviment minimalista i
una poesia conceptual. Són es-
pectacles corrosius, cruels,
amb pinzellades de tendresa i
d’humor. El ball hi és escàs i la
força rau en la càrrega emocio-
nal que dispara cada gest.

Va fascinar el públic de Bar-
celona després d’assistir a la

versió que Hoghe va fer del
famós ballet, El Llac dels cignes,
i que també va presentar en l’es-
pai escènic del Mercat el desem-
bre del 2006. Va resultar un es-
pectacle esborronador per a
l’espectador balletòman, i esti-
mulant per a l’espectador
d’avantguarda, ja que veure la
versió que el coreògraf va fer
del famós ballet de Marius Peti-
pa amb música de Txailovsky
va impactar la seva sensibilitat.
Hoghe, un home petit, gairebé
nan i amb gep, encarnava el cig-
ne protagonista, cosa que va
provocar, entre el públic,
repulsió o tendresa segons el
cas, però mai indiferència.
Aquest cigne malfet és, avui en-
cara, difícil d’oblidar.

Ara torna a Barcelona amb
dos espectacles diferents. El dia
9 de març presentarà Cos, Es-
pai, Música. Actuació-conferèn-
cia, un solo ideat i interpretat
per Raimund Hoghe que re-
flexiona sobre el moviment i la

paraula, i la interacció entre
llenguatge i cos. De segur que,
com en els treballs anteriors,
utilitzarà la seva deformitat per
manipular el públic estrenyent-
li el cor amb les imatges que
crea.

El cap de set-
mana vinent, els
dies 12 i 13 de ma-
rç, presentarà
Young People, Old
Voices, que Hog-
he interpreta
amb dotze artis-
tes, quatre dels
quals són joves
ballarins de Bar-
celona. L’especta-
cle promet, ja
que velles veus
de cantants com
Jacques Brel, Bi-
llie Holiday i Etta
James s’interca-
len amb l’activi-
tat quotidiana
dels joves execu-
tants.

Raimund Hoghe, la
bellesa de la lletjor

Et renova el carnet de conduir,
ve a casa teva a esperar que arri-
bi el tècnic de la caldera, et recull
la roba de la tintoreria, es des-
plaça al centre mèdic per recollir
les anàlisis de sang i, fins i tot, et
compra els mobles a l’Ikea i te’ls
porta a casa. Tot això t’ho fan a
Elspetitsencarrecs.com, una em-
presa que va muntar fa una mica
més d’un any Anna Voltas per

satisfer les necessitats que té la
gent que no disposa d’una
secretària personal. Anar a reno-
var el carnet de conduir a l’edifi-
ci de la Campana de Barcelona,

per exemple,
val 30 euros.
També ofe-
reixen una ta-
rifa mensual
plana en cas
de moltes pe-
t i c i o n s .
D’aquí a
menys d’un
mes, Voltas
llançarà una
nova secció
al web: regals

especials, tan especials com con-
tes personalitzats o un curs d’au-
tomaquillatge a domicili per a
adolescents.
www.elspetitsencarrecs.com

CARMEN DEL VAL

Hoghe i Astrid Bas i Emmanuel Eggermont, al darrere. / rosa frank

JACINTO ANTÓN

Anna Lizaran i Alicia Pérez, en una escena de Dues dones que ballen. / ros ribas
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