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transformarà en un prostíbul on els 
poetes prostituiran també els seus 
versos.

Versus Teatre
Castillejos, 179. 93 232 31 84.  
www.versusteatre.com.

Alegrías las justas De dt. a ds., 
22.30 h. 20 €. Fins al 12 d’octubre.

Dir: Quino Falero. De Yolanda García 
Serrano, Denny Horror, Carlos 
Molinero, Jaime Pujol, José Ignacio 
Tofe, Ignacio del Moral, Félix Saboroso, 
Paco Tomás i Antonio Zancada. Amb 
Maika Jurado i Roser Pujol.

‘Alegrías las justas’ és un puzle 
d’humor, en boca de personatges que 
viuen situacions extremes i que ens fa 
relexionar sobre el sentit de la vida i la 
nostra manera de relacionar-nos, amb 
sarcasme, ironia, causticitat i alegria. 

Babet. Cuina a tres veus  
De dj. a ds., 20 h. Dg., 18 h. 20 €. Fins al 
10 de novembre. 

De Les Cot (Anna Ponces, Maria 
Viñas i Elia Corral). Piano, música 
original, arranjaments i direcció 
musical: Óscar  Peñarroya.

La Clara, l’Olívia, la Tina i en Xavier 
tenien un somni: obrir un restaurant al 
qual posarien de nom Babet i on 
servirien un menú en què cada recepta 
estava curosament dissenyada per fer 
viure als comensals un viatge per les 
emocions. La Clara, l’Olívia i la Tina es 
retroben en l’homenatge per la mort 
d’en Xavier. Han passat deu anys 
d’ençà que tingueren aquell somni. Res 
no és com havia d’haver estat..

(!) Els guapos són els raros Dt. i 
dc., 20.30 h. 20 €. Fins al 9 d’octubre.

D’Enric Cambray. Amb David 
Anguera, Ricard Farré, Martí Salvat, 
Enric Cambray.

‘Els guapos són els raros’ és la 
història del Toni, el Bernat i en Marcel. 
Una comèdia sobre l’èxit i el fracàs, 
però també sobre la televisió, els grans 
esdeveniments mediàtics i la crueltat 
de la nostra societat jerarquitzada.

Dansa
Mercat de les Flors
Lleida, 59. 93 426 18 75.  
www.mercatlors.cat.

NOU (!) Jerôme Bel: Cédric 
Andrieux Dv. i ds., 20.30 h. 16 €. 4 i 5 
d’octubre.

‘Cédric Andrieux’ és una peça solista 
per al ballarí que dóna nom a l’obra. En 
aquesta proposta, l’intèrpret fa un 
repàs a la seva pròpia trajectòria: en 
primer lloc, la seva formació com a 
ballarí contemporani a la ciutat de 
Brest (França) i al Conservatori 
Nacional Superior de Música i Dansa 
de París, més endavant com a membre 
de la companyia de dansa de Merce 
Cunningham a Nova York i, 
recentment, al ballet de l’Òpera de Lió.

Sala La Planeta
Passeig Canalejas, 3. 972 20 77 54. 
www.laplaneta.net.

NOU (!) Temporada Alta: B. 
Flowers Ds., 21 h. 20 €. Només 
dissabte 5. 

De Marta Carrasco. Amb Marta 
Carrasco, Anna Coll, Majo Cordonet. 

Marta Carrasco sempre trepitja les 
convencions, els seus passos ferotges i 
els seus moviments inesperats destapen 
la naturalesa de tot el que ens fan passar 
per bonic i inofensiu. Ara presenta el seu 
nou espectacle, ‘B. Flowers’.

Philippe Genty s’estava formant 
com a artista plàstic quan una 
beca de la UNESCO li va 
permetre de fugir dels estudis 
reglats i perseguir titelles dalt del 
seu Citroën 2 CV. Durant quatre 
anys, va passar per 47 països i 
vuit deserts, on es va trobar amb 
companyies de teatre de l’Europa 
de l’Est, creadors dels televisats 
Muppets, manipuladors 
japonesos de Bunraku... per fer 
un documental que trasbalsà 
totalment els seus interessos. 
Convertit en titellaire 
professional, actuava en cabarets 
i xous de televisió, entre 
ballarines de striptease i 
cantants desafinats, per finançar 
els xous que bullien al seu cap.

A la seva fantasia desbordant i 
el domini tècnic dels elements 
escènics, la ballarina Mary 
Underwood –la seva companya i 
col·laboradora eterna– hi va 
insuflar una dimensió 
coreogràfica, ritme i estructura 
per endreçar el caos creatiu. A 
partir d’aquest moment, les 
obres de la companyia 
transcendeixen el llenguatge 
purament teatral i arriben a més 
gent. Era l’any 76 i la seva barreja 
de dansa, teatre d’ombres, mim i 
titelles representava el somni 

genuí de tota una generació. 
Encara que moltes de les 

aspiracions d’aquella joventut 
francesa van quedar a la cuneta, 
Genty mai no va deixar escapar 
les seves fixacions, ni les de la 
seva dona. A partir dels somnis 
d’ella, va construir Ne m’oublie 
pas, l’obra que vint anys després 
de la seva estrena torna ara als 
escenaris. Es tracta d’una 
reconstrucció on la meitat de les 
escenes han estat reescrites 
inspirant-se en paisatges 
nòrdics, d’on provenen els 
intèrprets d’avui, uns joves 
noruecs que van participar en un 
taller amb el mestre. La força de 
la seva entesa els va empènyer a 
professionalitzar-se i compartir 
el somni.

Ne m’oublie pas és un viatge 
extraordinari entre la màgia i la 
il·lusió, on un home busca els 
seus records amagats sota la neu. 
Genty posa en escena un ballet 
estrany entre una vintena de 
personatges que col·loquen els 
nostres ulls en constant confusió: 
els moviments entre els 
personatges reals i els titelles 
hiperrealistes que representen 
els seus dobles –fets de resina i 
fusta, amb articulacions 
metàl·liques i ulls de vidre– són 

enigmàtics com els dibuixos de 
Saul Steinberg.

Records que tornen, el vertigen 
de l’amor, el desafiament de la 
mort... Genty està fascinat pel 
límit entre l’animat i l’inanimat, 
la vida i el seu mirall. La 
manipulació d’objectes, 
maniquins i materials diversos li 
permet d’aprofundir en aquestes 
zones limítrofes i obscures en què 
es belluga amb la seva troupe. 
Per això, el millor moment del dia 
és quan es troba entre dos 
somnis. Lector apassionat de 
Freud, considera el somni com 
una temptativa de comunicació 
que no passa la censura de la 
consciència i utilitza formes 
simbòliques difícils de traduir, 
per això són una font inesgotable 
de recursos.

Fa dos anys va tenir un atac de 
cor que encara dificulta la seva 
parla. Però això no ha aturat la 
feina de l’Académy de 
l’Impossible –un curs de nou 
mesos per formar intèrprets 
seguint el seu mètode– i, el més 
important, de continuar somiant 
nous espectacles.  

NE M’OUBLIE PAS 

Teatre Municipal de Girona  

Dg. 13 d’octubre

No us estranyarà descobrir que Genty és un lector apassionat de Freud.

Dansa
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat

Amb el suport de Codorníu

Onírics, juganers i entremaliats de mena, els espectacles de  

Philippe Genty són imaginació encarnada. Per Bàrbara Raubert

El somni d’una ballarina
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Amb el suport de Codorníu


