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La companyia XY, fundada el 
2005 i amb seu a Lilla (França), 
està integrada per artistes de 
diferents generacions que 
comparteixen el goig del treball 
en equip per sobre del lluiment 
individual. L’espectacle que 
presenten al festival (Teatre 
Grec, 28 i 29 de juliol), Le Grand 
C, tradueix en virtuosisme poètic 
el concepte de feina col·lectiva, 
construida amb les eines de la 
dansa acrobàtica.

Torres i pirámides humanes 
que es fan i es desfan en 
moviments que són gairebé 
coreografies hipnòtiques, 
mínima presència d’elements 
escenogràfics i d’atrezzo (un 
tronc d’arbre usat com a 
tamboret, una plataforma 
circular…) i un harmònic treball 
dels 17 intèrprets sostenen 
aquest espectacle estrenat el 
2009 que crea un micromón 

fascinant on encara és possible 
creure que l’home no és el 
principal enemic de l’home. 
–Belén Ginart 

LE GRAND C 
Teatre Grec  
Ds. 28 i dg. 29

Amb Popcorn machine (A 
domestic apocalypse), la 
companyia My!Laika va guanyar 
el Premi Joves Talents del Circ 
Europeu del 2010. Són només 
quatre integrants de quatre 
nacionalitats diferents. I diuen que 
són circ, però podrien afirmar que 
són teatre, o dansa contemporània. 
En escena, fan de tot. Toquen el 
violoncel i la guitarra elèctrica. 
Pugen al trapezi i fan acrobàcies. 
Diuen que fan un espectacle de circ 
contemporani amanit amb 
disciplines com la dansa, la 
performance, la música i el salt de 
perxa. Una producció que mira el 
risc de cara per destil·lar-ne bellesa 

i humor surrealista, però que pot 
glaçar el somriure de qui mira per 
una certa visió desencantada sobre 
les coses. Són francesos i són 
germans del Baró d’Evel Cirk Cie. 
del nostre Blaï Mateu. Per moltes 
raons: per la poètica del seu 
llenguatge, per la capacitat de fer-
nos imaginar altres mons 
possibles i per la integració natutal 
de totes les arts escèniques. Una 
bona aposta d’aquest Grec que ja 
s’acaba. –A.G. 

POPCORN MACHINE (A 
DOMESTIC APOCALYPSE) 
Carpa Font Màgica de Montjuïc  
Fins al dg. 29 de juliol

Le Grand C

Popcorn machine...

El poder sovint encara s’escriu en 
masculí i per això Victoria 
Szpunberg ha tingut clar que, per 
parlar de com de llaminera i 
destructiva pot ser relació amb el 
poder, tal i com ens va ensenyar 
Sheakespeare, els protagonistes 
havien de ser homes. “He fet obres 
amb personatges femenins –la 
darrera, La marca preferida de las 
Hermanas Claussman–, caràcters 
més aviat fràgils i desprotegits, i 
em venia de gust treballar amb 
personatges masculins i veure 
com es relacionen amb aquesta 
esfera”, reflexiona la dramaturga 
que, després d’una trobada amb 
Francesc Garrido, va posar en 
marxa el projecte que ara estrena 
al Grec.  

Boys don’t cry és la història de 
dos individus de 40 anys, amics 
d’adolescència, que es retroben. 
L’un és polític i ha triomfat, i l’altre 
és un artista en hores baixes. És 
difícil precisar qui ha buscat a qui: 
potser per redimir la culpa, l’home 
que ha tingut èxit convida a casa 
seva –a la part alta d’una ciutat– 
l’antic company que ara viu en la 
penúria; aquest, tot i haver-se 
quedat sense feina, és incapaç de 
demanar ajuda. Els observa una 
dona amb qui havien compartit 
esperances, inquietuds 
inteŀlectuals i viatges a Portbou, 
on reivindicaven les paraules de 
Walter Benjamin, mentre de fons 
sonava The Cure i el seu Boys 
don’t cry (la dramaturga reconeix 
que li agraden aquestes barreges  
un punt obscenes). També és 
testimoni de la trobada un 
adolescent, “algú que mira els 
personatges des del futur, des d’un 
altre rotllo... és la mirada més 
pura”, diu Szpunberg. 

Després d’un inici realista i amb 

referències metateatrals, el text 
pren volada, incorpora humor, 
elements surrealistes i fins i tot 
punts de violència. La directora 
Glòria Balañà equipara el Boys 
don’t cry amb una muntanya 
russa teatral, de la qual són 
protagonistes els personatges 
inquietants que interpreten 
Garrido, Armand Villén, Alicia 
González Laá i David Anguera. 
Szpunberg  ho qualifica de 
trobada dionisíaca: quines són les 
raons per les quals dos homes que 

han estat gairebé com germans 
puguin ser en estadis  tan 
diferents? El fet de no tenir feina 
als 40 i la pressió social i la 
frustració que això comporta fa 
que, enfrontats l’un a l’altre com 
un mirall, les seves identitats 
perillin.  

“Són una generació que no ha 
acabat de créixer i ara es troben 
vivint una crisi social i vital... ”.  
Potser aquests nois vessaran 
alguna llàgrima, després de posar 
sobre la taula qüestions com 
l’amistat i la humanitat, els 
desitjos reprimits, la necessitat de 
reconeixement social  i 
l’acceptació d’un mateix.  
–E. Sendra 

BOYS DON’T CRY  
Teatre Lliure: Montjuïc  
Fins al 29 de juliol

Boys don’t cry

Són una generació 
que no ha acabat 
de créixer i ara 
viuen una crisi 
social i vital

Armand Villén i Francesc Garrido són víctimes del poder...

Harmonia...

Quatres genis juvenils.
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