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THEHOLE
Uns llavis immensos, tan suggeridors
com els del mític logo dels Rolling
Stones i tan sensuals com els deMae
West que Dalí va transformar en un
sofà cèlebre: d’uns llavis així, només
en poden sortir proposicions canalles
que convidin al pecat. I uns llavis així
només te’ls pots trobar (ja ho veureu)
a l’escenari d’un forat com aquest
que acaba d’obrir portes al Coliseum.
Això, després d’haver-se passat dues
temporades (d’aquí poques setma-
nes començarà la tercera) omplint
de diversió la nit madrilenya, i d’estar
a punt de convertir-se en el primer
espectacle de cabaret de fabricació
espanyola que es fa un lloc en la nit
de Las Vegas. He dit cabaret? La veri-
tat és que aquest forat de què ningú
vol sortir un cop s’hi ha ficat (això
assegura Paco León, un dels seus cre-
adors) pretén ser quelcom diferent
d’un clàssic espectacle de cabaret,
encara que només sigui perquè aquí,
entre acrobàtics números de circ i
noies ansioses per treure’s la roba
i demostrar com dominen l’art del
burlesque, també tindrem ocasió de
ser testimonis d’una teatral història
d’amor, potser atípica, però igual-
ment plena de grans sentiments.
Això sí: com passa al cabaret de tota
la vida, al xou no hi falta un bonmes-
tre de cerimònies. Que en aquest cas
és unamestressa del terratrèmol cò-
mic coneguda com La Terremoto de
Alcorcón. Al seu costat hi tenim uns
majordoms servicials massa desca-
rats per poder guanyar-se la vida en
algunamansió anglesa aristocràtica.
I unes Supernenas tan desinhibides
com la tatuadamadame del local. I
un stripper amb doble personalitat i
dues cares. I fins i tot –esteu avi-

sats– una rata d’aquelles capaces de
ficar-se per qualsevol forat. Esperem
que no es fiqui també al vostre plat:
The Hole ofereix la possibilitat de
sopar mentre assistiu a la represen-
tació, o si més no, de prendre una
copa que us ajudi a desinhibir-vos a
vosaltres mateixos. Amb tot el que
passarà al forat, potser és el millor
que podeu fer. RO

Creat per Yllana, Paco León i Lets Go.
Int.: La Terremoto de Alcorcón, Vinila
von Bismark, Adrián García, Bruno
Gullo, Alejandro Forriols, Vinila Von
Bismark. Fins al 19/1. Teatre Colise-
um. Gran Via de les Corts Catalanes,
595.d Passeig de Gràcia (L2, L3, L4).
(902 33 22 11. € De 12 a 45 euros.
CDc. i dj., 20.30h; dv., 21.30h; ds.,
19.30 i 22.30h; dg., 19h.

ESTRENES

BUENOS AIRES
El cicle que la Sala Beckett està dedi-
cant a la companyiaObskenéens per-
met recuperar aquesta obra de l’excel-
lent autor argentí Rafael Spregelburd
que, al seumoment, ja va passar per
l’escenari del TGB. I enquè, i des d’un
pismigokupat d’aquella BuenosAires
en crisi dels tempsdel corralito (qui ens
havia dedir llavors que tambénosal-
tres tindríembenaviat el nostre propi
corralito!), podremser testimonis de
la granestafa del segle. Nous penseu
pas que, per prendre el pèl a laNASA
i robarmolts calerons, calen grans
genis de la informàtica imolta infraes-
tructura logística. El que cal és disposar
d’un grapat depersones aqui ja noels
quedi altra cosaque la capacitat de
seguirmantenint una certa esperança,
encara que sigui posant-himolta
fantasia. DeRafael Spregelburd. Dir.:
Ricard Soler iMallol. Int.: Sergi Torreci-
lla, ConstanzaAguirre, AndreaMadrid,
Angel Inzunza, Berta Reixach, Santa-
mans. Fins al 2/10.SalaBeckett.Ca
l’Alegre deDalt, 55bis.d Joanic (L4).
(932845312.€18euros.CDt. i
dc., 21.30h; 24/9, 18.30h.

DAUAL SET
Primer ens vamficar alCabaret Vol-
taire. Després vam llegir elManifest
Groc.Més tard vamconèixer els Ten
Tips imprescindibles per triomfar en
elmónde l’art. I ara ens disposema

compartir ambNozomi700Teatre
tota l’atmosfera creativa del grupDau
al 7, que vaomplir de vibracions dada-
istes aquella Barcelonagrisa definals
dels anys 40, poc donadaaalegries
surrealistes per raons benòbvies. La
gent deNozomi continuapassant re-
vista als gransmoviments artístics del
segle XXque van sacsejar la cultura del
seu temps, i que continuen sentmo-
dels a tenirmolt en compte si volem
mantenir viva la cultura del segle XXI.
Aquest cop, oferint d’una tongada cinc
peces breus de JoanBrossa servides
–compassa amb tots els espectacles
de la companyia–ambmoltamúsica,
moltes animacions gràfiques imoltes
ganes demostrar-se transgressors, fins
i tot envers aquells creadors queal seu
moment van ser considerats transgres-
sors: justament perquèhoeren, segur
queara rebrienmolt bé ser tractats
així. De JoanBrossa. Dramatúrgia i
dir.: Xavier Giménez Casas.Música:
ZA! Int.:MariaDonoso,Miquel Segò-
via,Oriol Aubets, Jordi Sanosa. Fins al
13/10. La Seca Espai Brossa. Flassa-
ders, 40.d Jaume I (L4).(9331515
96.€16euros; dc., 12euros.CDe
dc. a ds., 20.30h; dg., 18.30h.

¿HACEMOSUNTRÍO?
El fet queNataliaMillán es passi ara la
vidaparlant a un cadàver (el deCinco
horas conMario) no significa pas que
s’hagi oblidat dels seus anys dededica-

ció al teatremusical. I encaramenys,
que s’hagi oblidat del vells amics amb
el quals va coincidir per primer cop,
precisament quan vadebutar fent un
paper almíticmusicalMyFair Lady. Na-
taliaMillán, AlbertoVázquez iMarta
Valverdenohavien tornat a compartir
escenari des de llavors. Peròmai no
handeixat de compartir amistat,
vivències i passió pel teatremusical.
I tant d’una cosa (les vivències) com
de l’altra (lamúsica) en trobareu tant
comvulgueuenaquest espectacle
enquè, i potser per primer copa la
història, Sondheimcomparteix pro-
tagonismeambSerrat, i Cole Porter
ambEdith Piaf. Guió i dir.: Zenón
Recalde. Dir.:musical: César Belda.
Int.: NatalikaMillán,MartaValverde,
AlbertoVázquez. 20, 26 i 27/9. Teatre
GoyaCodorníu. Joaquín Costa, 68.
dUniversitat (L1, L2).(9334353
23.€26euros.C22.45h.

QUEDANSIQUI VULGUI!
BALLSD’OBERTURA
I va de debò: tothomqui balli aquí
ho estarà fent perquè ho ha volgut.
L’espectacle ambquè elMercat de les
Flors obre temporada és el resultat
d’una votació realitzada el passatmés
de juliol en la qual van participarmés
de 17.000 bojos per la dansa; perquè
després vingui algú dient que la dansa
contemporània és cosa deminories
selectes. I entre tots els noms propo-

sats, els escollits per donar el tret de
sortida han sigut els de Cobosmika
Company (Wish), Nadine Gerspacher
(ElegantlyWasted), Lataimada/Olga
Álvarez (Crash), ThomasNooneDance
(Balbir, elmeu avi), Albert Quesada
(Solo Bach&Gould), Jordi Cortés/Alta
Realitat (BlackOut) i Vero Cendoya
(BathroomCendoya). Sense desme-
rèixer els que no hi són, la qualitat
dels que sí que hi són estàmés que
demostrada. Del 26 al 29/9.Mercat
de les Flors. Lleida, 59.dPoble Sec
(L3).(934261875.€12 euros.
CConsulteu el web delMercat de
les Flors.

YO,QUEVEDO
És veritat que, tal comassegura la
companyia Ron Lalá al seu excel·lent
divertiment Siglo deOro, siglo de
ahora, aquell socialment decadent
segle XVII s’assemblamolt al nostre
encara jove però ja tambémolt de-
cadent segle XXI? Simés no, sembla
queMonchoBorrajo és de lamateixa
opinió. I per això se serveix del talent
literari barroc d’un dels grans escrip-
tors d’aquella època per proposar
també ell un joc de paral·lelismes.
A l’escenari, elsmaliciosos versos
deDon Francisco es fusionen sovint
ambels que ha creat DonMoncho a
lamanera quevediana. I les observa-
cions que l’homenatjat feia sobre la
vida i els governants del seu temps

serveixen d’inspiració per retratar a
l’estil Borrajo lesmisèries dels temps
actuals. Per cert: si trobeu quelcomen
comúen totes les diverses veus en off
que acompanyenQuevedo, no us es-
tranyeu: totes són Carlos Latre. Autor,
dir. i int.:Moncho Borrajo. Amb Lucía
Bravo. Fins al 6/10. Teatre Apolo.Av.
Paral·lel, 59.dParal·lel (L2, L3).(93
4419007.€De22a30 euros.CDj.,
19h; dv., 21h: ds., 18 i 21.30h; dg. i
24/9, 18.30h.

JODEMAJORVULL SER
FERMÍN JIMÉNEZ
Recordeu el que diu Irina a l’escena
final de Les tres germanes?: “Cal
treballar, només treballar!”. Doncs
entre poc imassa; encara que sembli
una contradicció en aquests temps
d’atur generalitzat, s’ha de posar fre
a aquesta ànsia per treballar i només
treballar que reclamade nosaltres
la societatmés pencaire. Cal saber
dosificar això de la feina, tal comens
adverteix ambhumor aquest espec-
tacle inclòs al cicle Complicitats en
Xarxa. Aquí teniu, doncs, tota una oda
al temps lliure que fins i tot reivindica
el dret a avorrir-nos ben a gust sense
sentir-nos culpables de res. Cia. El
Pont Flotant. Int.: Àlex Cantó, Jesús
Muñoz. Del 20 al 22/9. Teatre Tanta-
rantana. C/ de les Flors, 22.dParal·lel
(L2, L3).(934417022.€18 euros.
CDv. i ds., 21h; dg., 19h.

PER RAMON OLIVER

LA CRÍTICA DE LA SETMANA

UN TROZO INVISIBLE DE ESTE MUNDO ★★★

Els nous Marco Polos; així els anomenen tant l’autor i protagonista d’aquest
notable espectacle (Juan Diego Botto), com el seu no menys notable director
(Sergio Peris-Mencheta). La diferència és que aquests Marco Polos moderns
ni viatgen per gust ni poden explicar després, del seu viatge, boniques històries
d’aventures plenes de visites a regnes exòtics. Com a molt, poden fer de tant
en tant (al preu que van les conferències, tampoc és cosa d’abusar) un trucada
a casa per posar-se i posar els seus una mica al dia. Com fa el protagonista de
Locutorio, el segon dels cinc monòlegs que integren aquesta proposta plena
de Marco Polos que han hagut de viatjar forçats per les circumstàncies de l’exili
o la immigració. Encara que el muntatge comenci donant la paraula no pas a
un d’aquests viatgers forçosos sinó a un bon representant d’aquell altre col-
lectiu que rep amb oberta hostilitat els nouvinguts i que sap com utilitzar el vell
principi d’Arquimedes per justificar el seu rebuig.
Sens dubte, començar l’espectacle amb l’uniformat protagonista d’Arquímedes
és una molt bona manera de començar: al llarg d’aquest potent monòleg es fan
paleses les millors qualitats del muntatge. És a dir, es posa de manifest la gran
exhibició de recursos interpretatius que es disposa a realitzar Botto per ficar-nos
a tots a la butxaca mentre crea amb nosaltres una especial complicitat. I també,
la força de l’espai escènic travessat per una cinta transportadora en permanent
moviment; un espai que té molt de No Man’s Land situat entre dos mons (el
món de què es fuig i el món en el qual es vol entrar encara que sigui per la porta
del darrere), i en què cada maleta té una història per explicar però les maletes no
paren de rebre cops. Més metafòric, impossible.
Arquímedes, igual que el magnífic El privilegio de ser perro amb què conclou la
proposta, mostra també el millor de l’escriptura de Botto; aquí brillen l’humor
esfereïdor, la reflexió aguda i la capacitat per defugir el tòpic amb lucidesa. No
sempre l’autor se’n surt igual de bé. A Carta al hijo, malgrat l’excel·lent interpre-
tació d’Astrid Jones i la dolorosa realitat del que ens explica la carta, tot es mou
de manera excessiva pel terreny de les obvietats, amb apunts musicals també
massa òbviament poètics. I a Locutorio, no n’hi ha prou amb l’humor per salvar
la fragilitat del text. Però arriba el torturat protagonista de Turquito, i resulta
difícil no sentir-te tocat per la seva història, ara que els nostàlgics de les velles
dictadures feixistes tornen a exhibir amb orgull les seves ganes d’anar repartint
mastegots a tort i a dret. I arriben les demolidores observacions d’El privilegio de
ser perro, i acabes convençut que aquest molt bon espectacle hauria pogut ser
un espectacle extraordinari si s’hagués deixat caure encara una mica més per
aquests topants. Teatre LliureMontjuïc.

PER RAMON OLIVER


