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MEMÒRIES
D’UNA PUÇA
Al mal temps bona cara:
aquesta ha estat sempre
la filosofia de Sol Picó.

Recordem que fins i tot aquell lle-
gendari Bésame el cactus que tant va
contribuir a fer d’ella un referent lúdic
obligat de la nostra dansa contempo-
rània ja tenia quelcom de lluita corat-
josa contra els elements i la natura.
En aquell cas, contra uns cactus que,
per molt que punxessin, no impedien
a l’animosa Sol continuar ballant; i
a sobre, de puntetes i calçant unes
fines sabatilles. Després, uns anys
més tard, quan li va tocar superar la
crisi dels quaranta, ho va fer canviant
cignes per insectes i endinsant-se
amb humor a El llac de les mosques.
Però el que serveix per a les crisis de
caràcter individual també serveix per
a les de caràcter col·lectiu. Ara, la Sol
ha volgut coreografiar l’hecatombe
econòmica que ens acompanya des
de fa tant de temps com si fos un
d’aquests genets de l’Apocalipsi que
ho deixen tot fet una pena al seu
pas. Si la crisi dels quaranta et pot fer

sentir com unamosca, aquesta altra
mena de crisi et pot deixar reduït a la
mida i la condició d’una puça. Però,
si la puça té el tarannà de Picó, no
perdrà el sentit de l’humor. Al cap i a
la fi, el món ple de deixalles i residus
que ens presenta l’escenografia de
l’espectacle a nosaltres ens pot sem-
blar poc confortable, però a una puça
pot semblar-li un veritable paradís.
D’altra banda, si ocupes tan poc espai
com una puça, et resulta molt més
fàcil ficar-te dins una ampolla i anar a
la deriva a l’espera que algú et rescati
de les aigües i escolti el teu crit de
socors, sense córrer el perill d’acabar
enfonsant-te com la pastera d’un
immigrant sense papers. RO

Dir. i coreografia: Sol Picó. Drama-
túrgia i dir. teatral: Txiki Berraondo.
Int.: Sol Picó, Valentí Rocamora i Torà,
Carles Fernández Fuentes. Del 10 al
14/7. Teatre Nacional de Catalunya.
Plaça de les Arts, 1. d Glòries (L1).
( 93 306 57 00. € De 15,69 a
31,37 euros.CDe dt. a dv., 20h; ds.,
21.30h; dg., 18h.

NITDERÀDIODOSPUNT ZERO
Si voleusintonitzaramb laFlyHard,
aquestestiunoaneucapaSants: la sala
està tancadaperobres.Però ja sabeu
queelsespectaclesde laFlyHardnoes
quedena laFlyHard; cadacopésmésha-
bitual trobar-losenaltresespaisescènics
deBarcelona ide totCatalunya. I laVillar-
roel sempre té lesportesobertesquanes
tractad’acollirmuntatgesnascutsenun
racó tanemblemàtic.De fet, és la segona
vegadaqueel teatrees transformaen
l’estudi radiofònicqueemetelprograma
Hobuscoperònohotrobo, queofereix
alsoientsprecisament lapossibilitatde
trobarperantenaaquelles coses tan
inversemblantsquenohihamanerade
trobaracapaltre lloc realovirtual.

Dramatúrgia idir. :CristinaClemente.
Int.:ClaraCols,PabloLammers,SergiMa-
tamala,AlíciaPuertas,BlancaCaminal.
Del9al24/7.LaVillarroel.Villarroel,87.
dUrgell (L1),HospitalClínic (L5).(93
4511234.€14euros.CDt. idc.,23h.

UNHOMEAMBULLERESDEPASTA
Fa tres anys, la Flyhard va obrir portes
amb aquest home teòricament tan
“hipster”. Un Jordi Casanovas força
més lleuger que el dels seus recents
èpics treballs es disposa a demos-
trar-nos que de vegades no hi ha res
més perillós a la vida que un poeta
enrotllat amb ulleres de pasta i pinta
demodernet, tan ple d’energia que es
diria que també xucla la nostra fins a
deixar-nos ben secs. I això és precisa-
ment el quemenys necessita l’Aina,
que el seu xicot acaba de deixar ben
penjada i a qui els amics unamica
despistats volen presentar aquest
esgotador poeta.

Dramatúrgia i dir.: Jordi Casanovas.
Int.: Rosa Blanch, Clara Cols, Sergi
Matamala, Pablo Lammers. De l’11
al 28/7. La Villarroel.Villarroel, 87.
dUrgell (L1), Hospital Clínic (L5).(93
4511234.€12 euros.€14 euros.
CDedj. a ds., 23h; dg., 19.30h.

Elrecordeu,oi?És
elgranprotagonista
absentd’unade les
ficcionscinemato-

gràfiquesmés fascinantsdetots
els temps,aquella joiad’Alfred
Hitchcockquenosaltresconei-
xemambel títoldeConlamuerte

en los talones (Perseguitper la
mort)peròqueenoriginalesdeia
NorthbyNorthwest. I indubta-
blement, aquell títoloriginalque
jugavaambelnomd’unacompa-
nyiaaèriadonavaunaclaudetot
l’entramatde lahistòria, ifins i tot
delcinemadeHitchcockencon-
junt:perarribaralnord,noespot
seguir la líniarectade lesaparen-
ces,enganyosescomsón,perquè
nomésensaproparemunamicaa
laclaudelsmisteris siprenemun
ramalde lanarració. Iaixòésfins
i totcertperaaquest talGeorge
Kaplandequi tothomparla i
quetothompersegueixperòque
ningúhavistmai. ¿I siKaplanfos
enrealitatunaficciómésficada
dins laficció,unpersonatge
construïtdesdeldespatxd’algun
centredepoderperdespistar-nos
i ferqueelsdolents (quepotsersi
estiguessinficatsenunaaltrapel-
lículapodrienpassarperbons)es
despistin ibusquinelnordallàon
nohihares?Pitjorencara: ¿i si el
jovedramaturg francèsFrédéric

Sonntag,elcreadord’aquesta
inquietantcomèdianarradaen
tres tempsdiferents, tinguésraó, i
tota larealitatpolítica ieconòmica
queensenvolta iens fa trencarel
capnofosaltracosaque larepre-
sentaciódel treball creatperun
grupdebrillantsguionistesde
Hollywood?

LAMAREDETOTES

LESCONSPIRACIONS

Creadorben representatiudel
nou teatre gal, Sonntagarriba
més llunydel quenosaltres
acostumemenelsnostresmal-
sonsparanoicsdecontrol global.
I fins i tot deixa caure lapossi-
bilitat queaquestsmoviments
antisistemaque tant emocionen
lapartmésdíscolade la socie-
tat no siguinaltra cosaqueun
productemésd’un sistemaque se
les sap totes. Però, abansqueus
entri la suor freda, contempleu

unaltrapossibilitat quebaralla
l’obra: i si resultésquealgunsdels
relatsméshipnòticsde laficció
contemporània anessinplensde
consignes revolucionàries subli-
minarsqueanosaltres enspassen
desapercebudesperòqueapoc
apocvan fent la seva feina?Ara
és als antirevolucionaris aqui els
haentrat la suor freda.Demo-
ment, a l’escenari tenimungrup
d’activistes que sembla clandestí,
ungrapatdemestresde laficció
i unspoderosos a l’ombraque
mouen tots elsfilsdesdels seus
despatxos. RO

GEORGE KAPLAN

DeFrédéric Sonntag.Dir.: Toni Casa-
res. Int.: Sara Espígul, Borja Espinosa,
Francesc Ferrer, Jordi Figueras, Sandra
Monclús.Data: Fins al 28/7. Lloc: Sala
Beckett. Ca l’Alegre deDalt, 55bis.d Jo-
anic (L4).(932845312.€20euros.
CDedc. a ds., 21.30h; dg., 18.30h.
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LA FLYHARD A LA VILLARROEL


