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ESTRENES

LA GRAN ILUSIÓN
Faquinzeanys,quanPeterWeirva
estrenar lasevamoltpopularpel·lícula
El showdeTruman, interpretadaper Jim
Carrey,nielsmés fervorosos lectorsde
GeorgeOrwell s’imaginavenfinsaon
enspodiaportarelGranGermàdels
reality showsenunmoltbreuperíode
detemps.Peròarasí.Ara tots sabem
que lanostraexistènciapotserobjecte
decontrol lesvint-i-quatrehoresdel
dia;això, senseoblidarqueallàonno
arribenels realitiesarriben l’NSAoels
gerrosespiadels teus restaurantspre-
ferits. ElGranGermà,d’altrabanda,no
solamentensvigiladia init, sinóqueté
elpoderd’alterar seriosament lanostra
percepcióde la realitat. Fixem-nos
perexempleenel casdelMagPop,el
protagonistade Laasombrosahistoria
deMr.Snow,quearaestrenanou
espectaclementre,almateix temps,
enregistranousepisodisd’unprograma
televisiuque l’anyquevearribaràa
quarantapaïsosdiferents.El casésque,
sensesaber-hoell,elMagPophaestat
ficatenunrealityenquè intèrprets tan
conegutscomaraEmmaVilarasauo
JosepMariaPouhanfetveurequeeren
familiarsoamicsseus. I s’hohacregut!
Pitjorencara: s’hacregut tambéque
ésun il·lusionistadeprimera, lagran
il·lusióde lasevavida.Peròara li toca
assumirque lavidarealnoté llocenun
plató. I li tocaposaraprova lesseves
veritablescapacitatsmàgiques.Serà
capaçdesuperarel repte?De iambAn-
tonioDíaz. Finsal19/1.TeatreBorràs.
PlaçaUrquinaona,9.dUrquinaona(L1,
L2).(934121582.€De15a22euros.
C17/12,21h;següents funcions,
25/12,18.30h;25/12,18h.

PASADO PERFECTO
Els creadorsque integrenelprojecte
HormanPosterespreguntencomes
pot recordarallòquenos’haviscuto
que, si s’haviscut, s’ha fet senseplena
consciènciad’estarvivint-ho. I,enel cas
de lapropostaquearaenspresenten,

hangirat lamemòriacapaunsanys70
que,de fet, tenientantscolors i tantes
gammesdegris comelpresent.Però
que,comacostumaapassarsempre
queesmiracapenrere,ells imaginen
enunrotundblanc inegre. Iésaixí,
enblanc inegre, comreconstrueixen
ambrecordsquenotenenunadècada
quepotsernovaserprodigiosa,però
quesí va resultardeterminant,a l’hora
dedissenyarelsparàmetressocials i
políticsqueencaraaraensmarquen.
DeHormanPoster. Int.:Matxalende
Pedro i IgordeQuadra.Del19al22/12.
AnticTeatre.Verdaguer iCallís,12.
dUrquinaona(L1,L2).(923152354.
€6euros.C21h;dg.,20h.

SECCIÓ IRREGULAR:
STUFF/SESIÓN DE RELAJACIÓN
Ui!Quanta tensióperceboen lavostra
mirada,apreciats lectors!Seràcosade
nodeixarescapar lapropostadeBlack
Tulip,el col·lectiud’artistesanònims
queespresentaal tercer lliurament
del cicleSecció Irregular,organitzat
pelMercatde lesFlors.BlackTulipes
disposaarelaxar-seenrigorósdirecte, i
ensconvidaaseguirel seuexemple. Ia
l’horaderelaxar-se, sempreresultaútil
recordarqueelsobjectesnotenennide
lluny la importànciadesmesuradaque
devegadeselsdonem.Aixòéselque
ens intentaexplicarNorbertoLlopis,
totmostrant-nosaStuffcomenpot
arribaraser,d’absurd,unobjecte.No
resulta llavorsbenabsurd, també,que
mantinguemambelsobjectesunes
relacionsdevegadesplenesdedepen-
dència?Doncs, relaxem-nosunamica.
DeNorbertoLlopisSegarra iBlackTulip.
18/12.Mercatde lesFlors. Lleida,59.
dPobleSec(L3).(934261875.
€12euros.C20.30h.

OJOS VERDES (MIGUEL DEMOLINA
INMEMORIAM )★★★
Noseràper faltad’oportunitats:aquí
tenimdetornadaaquesthomenatge
aMolina ia lamillor coplaespanyola

que,desqueesvaestrenar fa jaunbon
grapatd’anysal jadesaparegutBrossa
EspaiEscènic (reencarnataraaLaSeca
EspaiBrossa),hasigutobjectedediver-
ses reposicionssemprerebudesamb
moltd’èxit. Iésque l’espectacles’hoval.
El seucreador,MarcVilavella,noneces-
sitapasgransmitjansperevocaramb
gràcia, talent imordacitat la trajectòria
del veritable reide lacopla,desposseït
del seutítolperunrègimpolíticqueno
toleravaniel seupassat republicà,ni la
sevaorientaciósexualassumidaamb
unaalegriaoberta,ni les sevesganesde
festa.AMolina li van fer lavida impossi-
ble iel vandeixarbaldatfinsqueno li va
quedaraltre remeiquefer lesmaletes
iemportar-se lacoplacapaaltres ter-
ritorismés tolerants.Peròel fantasma
deConchaPiquer (queesvaapropiar
dels temesdeMolina iesvaconvertiren
unade les folklòriquesmésafavorides
pel franquisme)nohad’oblidarmaion
estàel veritableorigende lasevapopu-
laritat.DeMarcVilavella.Dir.musical:
MarcSambola. Int.:MarcVilavella,
GraciaFernández,NachoMelús,Anaïs
López.Piano:GerardAlonso.Finsal
12/1.LaSecaEspaiBrossa.Flassaders,
40.dJaumeI(L4).(933151596.€18
euros;dc.,14euros.CDedl.ads.,21h;
dg.,19h;dj.19/12,22h.

CABARET VICTORIA
Altrescabarets t’ofereixenviatgesa la
Berlíndelsanys20,númerosdeburles-
queodeglamurambplomes iairesde
revista.Peròcapaltreetdóna l’opor-
tunitatdesentir-te transportatal segle
XIXencompanyiadelsgransmestres
de la literatura fantàstica.Aixòéscosa
d’aquestCabaretVictoria freqüentatper
JulesVerne,EdgarAllanPoe,Honoré
deBalzacoE.T.A.Hoffmann. I,malgrat
tot,queningúcreguiqueaquestésun
espai reservatpera lletraferits.Aquí,
enaquestcabaretambquelcomde
firaambulantvuitcentista,peròtambé
plenad’elements típicsd’unafesta
musicalpostpunkplenademàscares,
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titelles iobjectesmoltvius, tothomes
potsentirbencòmode. I laprovaés
que,desque l’espectacleesvaestrenar
fa jaunesquantessetmanes, laSala
Fènixnohaparatd’esgotarentrades
iprorrogaruncop iunaltre les repre-
sentacions.Dir.: FelipeCabezas iPere
Cabaret. Int.:AlbaValldaura,Elena
Visus,NeloSebastián,FelipeCabezas i
PereCabaret. Finsal febrer.SalaFènix.
Riereta,31.dParal·lel(L2,L3).(93441
3467.€14euros.CDj.,21h(i també
20,21 i22/12).

LAMALA REPUTACIÓ
Jasabeuquenohihamillormalarepu-

tacióqueaquellaqueesguanyaquino
esdeixaarrossegarpel convencionalis-
me i lesmarxesmilitars. Iaellavade-
dicarGeorgeBrassens lacèlebrecançó
quearaserveixa laFundacióRomea
comatítolde lavetlladaBrassensque
ens tépreparada.Eldilluns16/11,a les
20hores,CarlesCanut(directorescènic
de laproposta, iundels seus intèrprets)
iMiquelPujadó(responsabledelguió i
de l’adaptacióde lescançonsdeBras-
sens) faranquetots tornemcapacasa
amblanostra reputaciósotamínims,
peròambelcapbenalt i somrient.
TeatreRomea.Hospital,51.
(933015504.

(A)MURS. A LOVE STORY
Recordeu comvaanar, la construcció
delmur deBerlín? Els berlinesos se’l
van trobar fet comqui diu d’undia per
l’altre, primer amb formadefilferro
provisional i poc després ja comaobra
acabada. La rapidesa, enaquests
casos, sembla jugar a favor dels que
volen impedir una reacció organitzada.
Peròno sempre les coses vanaixí. Els
constructors delmur que s’està aixe-
cant al llarg del nouespectacle de la
companyia L’Era de les Impuxibles (que
haagafat el gust a actuar al Versus, on
fins fa quatre dies homenatjaven Espriu
ambMrs. Death), pensenmésaviat que
anar a poc apoc imoure’s de forma
gairebé imperceptible serveix perquè la
gent ni s’adoni de l’existència d’aquest
element que separarà les vides d’una
comunitat fins que ja siguimassa tard.
I per assolir aquest objectiu divisori
tampoc cal aixecar barreresmonu-
mentals: l’efecte psicològic pot ser de
vegadesmoltmés decisiu que l’efecte
arquitectònic. Elmur de l’obra, destinat
a establir onacabael Sector Abisme i
començael Sector Rebel de la ciutat,
no s’aixecani unpamde terra, nopas-
sa dels vint centímetres. Però tothom
témolt clar queno se’l pot saltar, i les
conseqüències que comportaria no fer
cas a tal prohibició.Quins efectes pot

tenir això, si resulta queunaparella
quefins ara s’havia estimatmolt
quedade cop separadaper unmur
ambaquestes característiques? Podrà
superar la seva relació aquest sobtat
entrebanc?De fet, tambéés possible
queels creadors d’aquest espectacle
que, coméshabitual a la companyia
combina la dansa, el teatremusical i el
text, estiguin fent servir la història del
mur comametàfora per parlar dels
murs comunicatius quede vegades es
van creant entre les persones al llarg
d’una convivència. El que és cert és que,
des quehaaparegut elmaleïtmur,
tot ha començat aomplir-se de recel i
gelosia. I tambéés cert que enaquest
espectacle hi podreu trobar compartint
projecte ungrapat d’artistes ben cone-
guts ja pel treball quehandesenvolu-
pat demanera individual, comés el
cas de la intèrpret demusicalsMariona
Castillo, del cantautor Alessio Arenao
de la compositora Clara Peya. R.O.

DeL’Erade les Impuxibles.Dir.:Míriam
Escurriola. Piano imúsica: Clara Peya.
Int.: AriadnaPeya, Guille Vidal-Ribas,
Alessio Arena,MarionaCastillo,
BeaVergés, ChristianRamos. Fins al
12/1.Versus Teatre.Castillejos, 179.
d Glòries (L1).( 93 603 51 52. € 20
euros.CDe dj. a ds., 20h; dg., 18h.


