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La nova rebel·lió
a la granja
Joan Arqué fa una reflexió sobre la humanitat a partir del
pensament d’unes vaques camí de l’escorxador

eorge Orwell va fer una al·legoria
de la societat de mitjan segle XX
donant papers d’animals de granja

als diferents protagonistes del poder polí-
tic. La setmana vinent (del 15
al 26 de gener), coincidint amb
el comiat de 1984, del mateix
autor, el Teatre Almeria pre-
senta Vaques sagrades, un nou
exemple de revisar la humani-
tat amb ulls de bèsties. L’obra,
que és la tesina final de l’Insti-
tut del Teatre de Joan Arqué,
també farà estada al Teatre Po-
nent de Granollers (1 i 2 de fe-
brer), un cop acabi la tempo-
rada al teatre de Gràcia. Tres
vaques posen en escac l’ordre
social escapant-se de l’escorxa-
dor i transitant per un paratge
desconegut: els carrers de la
ciutat. Arqué convida a fer una
reflexió més enllà: si tres va-
ques són capaces de trencar
l’ordre establert, què serien ca-
paços de fer tres persones ra-
cionalment? I 300? I 3.000? I
tres milions? Tots els canvis
que s’aprovin en col·lectivitat
són possibles.

Fa uns anys, Arqué va llegir
la notícia a la premsa de tres
vaques que es van escapar de
l’escorxador i van emprendre
una fugida. Va ser un bon mal-
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decap per als responsables de l’empresa i
per als agents de seguretat. Al carrer, els
ciutadans estaven perplexos i la fugida va
provocar, està documentat, diversos danys

materials. Aquesta és la base
d’una història que ha escrit
Denise Duncan.
L’acció arrenca quan les tres
vaques les han tornat a l’escor-
xador. La seva aventura ha
acabat. Però encara imploren
pietat del botxí, parlant adre-
çant-se al públic. Sense pre-
tendre per res ser un al·legat
alls cànons vegetarians, Vaques
sagrades explora en les parts
amagades de la societat. Si du-
rant molt de temps els escor-
xadors es trobaven al centre d
ela ciutat, ara s’arraconen en
polígons industrials, a la fron-
tera del municipi, ben a prop
també dels cementiris (que
viuen un oblit similar). Arqué
està sorprès pel mot sacrificar
per referir-se a la mort des ani-
mals, “perquè en parlar de sa-
crifici es convertim en sa-
grats”.
Les tres vaques de la trama te-
nen pensaments diferents:
L’una és revolucionària; l’altra
mira de pactar i una tercera és
poruga i assumeix allò que el
destí li imposa. Però, enmig

del conflicte, els papers s’invertiran i la va-
lenta reconeixerà la derrota mentre que la
dèbil maldarà per sobreviure. En cap mo-
ment les vaques no incorporen el paper de
l’heroi, “només volen escapar-se per viure”.
Les tres companyes d’estampida també re-
negaran de Judes (la vaca que sovint fan
servir alguns escorxadors per guiar les al-
tres a l’escorxador i que són les úniques que
surten indemnes). Els tres actors interpre-
ten unes vaques humanitzades: les granotes
de colors que vesteixen (per representar di-
ferents espècies), així com l’arrencada que
identifica cada vaca aporten aquella sem-
blança imprescindible. També les retrata
quan utilitzen una determinada gestualitat,

‘1984’
s’acomiada
L’Almeria manté fins
aquest diumenge el
drama futurista de
George Orwell: 1984. La
companyia Gataro
presenta una escena
sense concessions, amb
només algun toc grotesc.
La contundència d’una
peça escrita al 1948
però que retrata el poder
del gran germà i les
mentides del llenguatge i
de la història, és
implacable. Potser
aquesta apocalipsi social
deixa fred l’espectador,
no l’involucra perquè, en
identificar-se amb la
víctima, desconnecta la
responsabilitat de
tothom de conviure amb
un sistema injust i
clarament interessat.

S
Si Juan
Mayorga ja va
fer parlar
Floquet de
Neu, implorant
la mort, l’obra
busca en la
reflexió de les
vaques fer una
crítica a la
societat, de
manera
semblant que
Toni Gomila a
‘Acorar’

La ficció,
recurs per a
il·lusionista
Connexions a ‘El show de
Truman’ per construir la
columna vertebral de l’obra
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i hi ha un element que un mag sap
dominar és la ficció. Perquè és a
través de l’engany, de pervertir se-

cretament les lleis de la relació social o de la
física, que un il·lusionista genera l’equívoc
i, amb un polsim de serpentina, la màgia.
Habitualment, els mags estan molt preso-
ners de la seva pròpia presència; del seu
vestuari de jaqueta fosca i camisa blanca
(per permetre amagar allò que no convé
ensenyar); d’haver de crear un discurs en
primera persona mirant d’interrelacionar-
se amb el públic des de l’empatia més còm-
plice i divertida possible. Antonio Díaz no
renuncia a res. Tampoc a la presència de les
seves ajudants (n’utilitza fins a tres!). L’en-
cert de La gran ilusión és que els incom-

S prensibles i enigmàtics números de màgia
es presenten sota d’una cuirassa, una mena
de trama que li fa de columna vertebral.

Aquest espectacle imagina que una cade-
na catalana ha creat un reality semblant al
que es mostrava a El show de Truman,
aquell home que descobreix que la seva vi-
da meravellosa és, en realitat, una enganyi-
fa, una sèrie en què tothom és actor i té una
vida real fora dels platós. Ell, el protagonis-
ta, és l’únic que viu convençut que tot és
cert fins que un dia, tossut, aconsegueix to-
par amb la seva barca al decorat. És com un
abisme. Josep Maria Pou representa el di-
rector i ideòleg d’aquesta seqüela catalana
en què Emma Vilarasau confessa que va
advertir Díaz que tot és de cartró pedra. 
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quan miren d’escampar les mosques que
les envolten.

Juan Mayorga ja va voler fer parlar un
animal simbòlic com era Floquet de Neu
(Últimas palabras de Copito de nieve) fent
públiques i notòries les ganes de morir, fart
d’experiments i d’un dolor pel càncer insu-
portable. Arqué considera que les seves
bèsties són més pròximes al producte de
consum que a ser un animal domèstic
També sobre la matança del porc és el tre-
ball de Toni Gomila, Acorar. Narrant l’ex-
periència de preparar sobrassades fa un re-
trat del món rural balear. Les bèsties, com a
element poètic, “ens poden explicar moltes
coses de les societats on viuen”. ❋

Bèsties i homes.
Juan Pablo Mirando,
Magda Puig i Lavínia
Vila interpreten les
tres vaques que,
sense proposar-s’ho,
protagonitzen un
viatge iniciàtic
PAULA MAESTRO

Molts són els mags que han reivindicat
la màgia com una disciplina teatral més,
farts de viure de convencions. Si el Mag
Lari és un assessor habitual de fets màgics
en muntatges convencionals, és cert que
no té la distinció de teatre les seves crea-
cions. Anthony Blake també ho va provar,
conjurant-se amb un director. I Hausson
treballa amb Herman Bonnín. La màgia
és magnètica i genera la sorpresa que un
gir dramatúrgic lúcid. Però també és cert
que Díaz, tot i l’encert del joc de miralls
dramatúrgics, no aconsegueix superar un
hàbil i notable entreteniment, un exercici
gimnàstic d’habilitat i d’una espontane-
ïtat electritzant. Un entreteniment, això
sí, digne per a tots els públics. ❋

LA GRAN ILUSIÓN
Antonio Díaz

Idea, guió, direcció:
Antonio Díaz

Intèrprets:
Antonio Díaz i Raquel
Moreno, Mariona Mir i
Laia Pastor (ajudants)

Disseny d’il·lusions:
Antonio Díaz, Carles
Pujol, Xavier Tapias

Data i lloc:
Diumenge 5 de gener
(fins al 19), al  Borràs.

Temes de musicals a L’Auditori
’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de

Catalunya ofereix un concert amb fragments dels
millors musicals de Broadway amb cinc cantants
del West End de Londres. Oferiran versions
simfòniques de musicals tan coneguts com ara El
fantasma de l’Òpera, Cabaret, High Society, Evita i
Els miserables. Coincidint amb la celebració, aquest
2014, del naixement de Shakespeare, també s’hi
inclouen dos grans musicals inspirats en les seves
obres, West Side Story, basada en Romeu i Julieta, i
Kiss me Kate, que és una adaptació de The comedy
of errors.

‘WEST END’ A L’AUDITORI
OBC
Direcció: Robert Purvis
Intèrprets: Deborah Myers, Louisa Lydell, Ian Virgo, John
Addison, Adrian der Gregorian
Lloc i dia: A la Sala 1 Pau Casals de l’Auditori de
Barcelona. Dissabte, a les 19 h, i diumenge, a les 11 h.

El pes de la tolerància
uanta força caldria per aixecar un roc? I per

estirar un carro? Potser menys de la que cal per
nedar fins a l’horitzó però més de la que es gasta
per enfilar-se a un arbre. Però, i si el que es vol és
presentar-se, amb nom i cognoms, davant de
tothom? Exposar de manera clara i diàfana els
valors i les flaqueses de cadascú, això sí que és
força. La companyia Femarec torna a demostrar la
seva valentia amb un nou espectacle. La diversió,
les rialles i els somriures són ja marca de la casa,
així com també ho són les reflexions i els cops de
puny més emotius que sacsegen el públic en
cadascuna de les seves obres.

LA FORÇA
Femarec
Direcció: Gloria Rognoni
Lloc i dies: Centre cultural Sant Cugat. Diumenge, 19 h.

‘El petit Dalí’ segueix actiu
’adaptació teatral del llibre El petit Dalí... i el camí

cap als somnis és la font d’inspiració per apropar el
món carismàtic i original de l’artista universal
Salvador Dalí a partir d’un nen, en Savi. Amb ell, el
públic pot viatjar per camins on troba sorprenents
personatges per finalment descobrir... el poder de
la imaginació!

EL PETIT DALÍ
Anna Obiols i Subi 

Lloc i dia: Al Teatre Orfeó Montsià d’Ulldecona. Demà,
dissabte, a les 18 h.
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11 DE SETEMBRE
Les Corts per la
Independència

a companyia
Eramprunyà
representa aquest
muntatge d’Ignasi
Garcia Barba, que
recrea com una
associació cultural
decideix fer una
consulta tot i no
tenir el permís
judicial. Aquesta
votació, d’entrada,
era per als socis de
l’entitat, però un
error de missatges
farà que el públic
i, per tant, els
votants siguin del
carrer.

Lloc i dia: A L’Espiga
de les Corts (c. Joan
Gamper, 30).
Diumenge, a les
19 h. El preu de
l’entrada és de 3
euros.

L

Quasi deu anys. Enguany se celebra el desè aniversari
de la producció ‘El petit Dalí’. ACTES ÚNICS 
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