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MOLT BONA

BONA

REGULAR

DOLENTA

Tant se val que porti ja els
seus bons anys vinculada
als escenaris o que estigui
fent encara les seves
primeres passes en l’ofici
que l’apassiona: tota aquesta
gent que ara trobeu reunida
en la tercera edició del cicle
Atrium Lab, organitzat per la
sala Atrium, té com a mínim
un parell de coses en comú.
La primera és la dèria per
fer de l’escenari un espai
no convencional, sempre
obert a l’experimentació
engrescadora. La segona
–compartida amb tants i
tants altres creadors que no
han tingut tanta sort com la
que ara tenen ells i elles–,
la dificultat de trobar espais
en condicions per exhibir el
resultat dels seus esforços
creatius. I és justament per
aquesta raó que va néixer
un cicle que, mà a mà amb
la Nau Ivanow –que ofereix
la seva infraestructura
logística a les companyies
seleccionades– compleix

RAMON OLIVER també una certa funció
d’aparador: les dues
anteriors edicions van
atreure l’atenció dels
programadors i van servir
perquè una bona part dels
espectacles seleccionats
giressin per diversos teatres
catalans. En qualsevol cas,
ara us toca a vosaltres ser
els primers a gaudir de les
tres propostes reunides
enguany.

Un cor normal
Busqueu-la, si podeu, a
les plataformes televisives
de pagament; justament
aquests dies i enmig d’una
gran expectació, la cadena
HBO acaba de presentar
la versió televisiva de The
Normal Heart, emblemàtica
obra teatral de Larry
Kramer que reflectia des
de l’òptica de la comunitat
gai –que llavors semblava
encara l’única destinatària
de l’epidèmia– les tràgiques
conseqüències de la
irrupció de la sida. El cas
és que, trenta anys després

ATRIUM LAB

LLOC: SALA ATRIUM. CONSELL DE CENT, 435. METRO: TETUAN (L2). TEL.: 931 824
606. PREU: 19€; ABONAMENT ALS TRES ESPECTACLES, 40€. HORARI: DE DC. A DS.,
21H; DG., 19H.

L’Antic ensenya
la ploma

Avantguarda
i flamenc

L’APUNTADOR

Tant si heu seguit El desplume,
les sessions de cabaret amb què
l’Antic reconstrueix l’ambient
de la Barcelona cabaretera dels
70 reunint un grapat d’artistes
que ja triomfaven per aquella
època, com si no heu tingut
ocasió de fer-ho, aquesta és una
mostra imprescindible, per poc
que us vagui l’ambient canalla i
transgressor del vell music-hall.
Luz/oscuridad reuneix una sèrie
de fotografies de Raul Hidalgo
en què Víctor Guerrero i Gilda
Love abandonen per una estona
l’escenari del “desplume” i
ens conviden des d’un castell
abandonat o els mateixos carrers
del Raval a gaudir de la propera
temporada del cicle. ANTIC
TEATRE. VERDAGUER I CALLÍS, 12.

Potser vau veure al seumoment
La curva, el magnífic espectacle que
Israel Galván va dedicar a Vicente
Escudero, genial bailaor que va revo-
lucionar el flamenc sota la inspiració
de les formes geomètriques de l’art
cubista. Doncs bé: encara esteu a
temps (atenció, només fins a aquest
dissabte 7/6!) de veure de quina
forma la geometria era també un
tret característic en l’obra pictòrica
d’aquest barceloní d’adopció. Ha
sigut un altre bailaor renovador,
José de la Vega, qui ha cedit la seva
col·lecció particular de quadres i
objectes creats per Vicente que
vénen a demostrar fins a quin punt
la seva obra plàstica era coherent
amb el seu concepte de la dansa.
I qui vulgui aprofundir en el tema,
només cal que llegeixi el decàleg
publicat per Vicente l’any 1951, en
què proclama que el ball ha de ser
un art pur i essencial.MERCAT DE
LES FLORS. FOYER. LLEIDA, 59.

L’obra pictòrica deVicente Escudero.

Virginia Woolf pren la paraula
I ho fa gràcies al monòleg
El desvetllament d’una
papallona nocturna (del 18 al
29/6), que Eles Alavedra ha
preparat a partir de diferents
textos de la cèlebre integrant
del grup de Bloomsbury
i en què Anna Sabaté es
calça les sabates de l’autora.
Oblideu-vos ara del suïcidi
de la Woolf, ficant-se dins
d’un riu amb les butxaques
plenes de pedres. Alavedra
no ha volgut explorar els
trets més pessimistes de
Woolf, sinó mostrar-nos la
seva faceta més vitalista,
esperançada i lluitadora: la
de l’escriptora que, mentre
escriu, es qüestiona la seva
pròpia feina i es pregunta de
quina manera els seus escrits
poden contribuir a fer de
la poesia quelcom integrat
en la vida quotidiana de la
gent, o com poden servir per
reclamar l’accés plenament
democràtic a l’ensenyament.
Tot plegat, fent servir sovint
la més fina ironia amb un toc
d’humor britànic en les seves
reivindicacions.

Una música massa familiar
Naturalment, en un
espectacle de The Mamzelles
Teatre no hi poden faltar mai
les cançons. I no falten pas
a F.A.M.Y.L.I.A (Follamos
amando mucho y luego
intentamos arreglarlo),
el muntatge dirigit per
Bárbara Mestanza que posa
punt i final al cicle (del 2
al 13/7), tot preguntant-se
quina vigència té encara
la família en ple segle
XXI. Per respondre a la
pregunta, l’espectacle
agafa com a exemple el
personatge d’una dona que,
com podrem comprovar
al llarg de les situacions
vitals escenificades, està
ben acostumada a assumir
sempre el(s) rol(s) que li
ha anat marcant la família
en cada etapa de la seva
existència. El cert és que, per
molt opressors o ridículs que
ens puguin semblar aquests
rols, les Mamzelles ens els
presenten sempre ben farcits
d’humor musical.

d’aquella estrena, la sida
continua entre nosaltres,
sense vacuna que la pugui
aturar, encara que els seus
estralls destructors puguin
avui en dia ser pal·liats per
la medicina. Així les coses,
cal aprendre a conviure
amb el màxim de normalitat
amb el VIH. I això és
precisament el que pretén
la parella protagonista de
Discordants (fins al 15/6),
l’obra de David Marín i la
companyia RetorCia Teatre
que ha guanyat la beca
Desperta concedida per la
Nau Ivanow. La discordança
d’aquests dos està
precisament en el fet que ella
porta el virus dins seu i ell
no. I el text intenta explorar
tots els dubtes, totes les pors
i totes les ganes de riure i de
viure que desperta aquesta
discordança.

‘F.A.M.Y.L.I.A’, el muntatge dirigit per BárbaraMestanza.

EL CICLE ATRIUM LAB DÓNA

VISIBILITAT A TRES PROPOSTES

TEATRALS MARCADES PER

L’ESPERIT IRREDUCTIBLEMENT

TRANSGRESSOR DELS

SEUS CREADORS

Un laboratori ple
d’innovadores
vibracions escèniques



Q
U
È
FE
M

3
0
/0
5
/2
0
1
4

15

L’actor Joseba Apaolaza coprotagonitza l’espectacle de Tanttaka.

Potser aquest no és el millor
lloc per fer-ho, però cal apro-
fitar l’avinentesa per felici-
tar els guanyadors dels Pre-
mis Max que es van atorgar
fa uns pocs dies. Cal felicitar,
doncs, Juan Diego Botto, tri-
omfador indiscutible gràci-
es al seu notable –i, des del
meu punt de vista, sobrevalo-
rat– Un trozo invisible de este
mundo. I naturalment, Emma
Vilarasau (no us perdeu la
seva creació a Els dies feliços)
i Pere Riera, per l’estupen-
da Barcelona. I la gent de Dei
Furbi (La flauta màgica) o el
gran Israel Galván (Lo real).
Però, i atès que ara parlarem
justament del seu especta-
cle, cal felicitar de manera
especial Tanttaka Teatroa, la
prestigiosa companyia bas-
ca que s’acaba d’emportar el
premi a la millor productora
gràcies precisament a aquest
muntatge i al de l’obra Ko-
munikazioa-Inkomunikazi-
ona. Posats a recordar fites
molt significatives de la seva
trajectòria, cal recordar que
estem parlant de la matei-
xa formació que va convertir
El florido pensil en un enor-

me èxit per tot l’Estat i que
després va repetir la jugada
triomfal amb la seva versió
de Novecento, el pianista del
océano d’Alessandro Baric-
co. Cal dir alhora que Tant-
taka Teatroa ha aconseguit

TANTTAKA TEATROA ENS OFEREIX LA SEVA AMBICIOSA ADAPTACIÓ ESCÈNICA D’UNA POLÈMICA NOVEL·LA DE BERNARDO ATXAGA

ETA et farà ben aviat la seva temuda visita

RAMON OLIVER

EL HIJO DEL ACORDEONISTA

DE BERNARDO ATXAGA. DIR.: FERNANDO BERNUÉS. TANTTAKA TEATROA. INT.: JOSEBA
APAOLAZA, PATXO TELLERIA, AITOR BELTRÁN, IÑAKI RIKARTE, MIREIA GABILONDO.
DATA: DE L’11 AL 15/6. LLOC: TEATRE LLIURE. MOTJUÏC. PG. SANTAMADRONA, 40.
METRO: POBLE SEC (L3). TEL.: 932 892 770. PREU: 29€; DC., 22€. HORARI: 20.30H;
DS., 21H; DG., 18H.

que per primer cop en la seva
història els tres grans tea-
tres de les tres grans capitals
d’Euskadi ajuntessin esfor-
ços per aixecar una produc-
ció que converteix en realitat
escènica una novel·la amb
quelcom de retrat èpic de
l’Euskadi d’aquestes darreres
quatre dècades.

Quan botxins i víctimes

intercanvien rols

Són els mateixos Fernando
Bernués (director de l’espec-
tacle i de la companyia) i Pat-
xo Telleria (adaptador del
text) els qui afirmen que al
teatre basc li manquen clàs-
sics, i que el text d’Atxaga té
molts ingredients per donar
lloc a un espectacle capaç
d’entrar en aquesta catego-
ria. L’obra original abasta
un període històric que, de
fet, arrenca durant els dies
de la guerra civil. I que, com
no podia ser d’altra manera,

atorga un gran protagonis-
me a tot el que ETA ha signi-
ficat al llarg d’aquest perío-
de i a les terribles i doloroses
contradiccions a què ha do-
nat origen l’existència de la
banda terrorista. ¿O potser,
en lloc de terrorisme, caldria
parlar de lluita armada? Sens
dubte, aquests haurien sigut
els termes amb què s’haurien
expressat el David i en Jose-
ba, els dos amics inseparables
que protagonitzen la histò-
ria, quan es van fer membres
d’ETA a la dècada dels setan-
ta. Amb el temps, però, les
seves posicions ideològiques
s’han anat distanciant tant
com els seus escenaris vi-
tals i fins i tot geogràfics: des
de la plujosa i rural població
d’Obaba en què tots dos van
compartir joventut fins a l’as-
solellada Califòrnia en la qual
el David s’ha establert un cop
abandonada ETA, i a la qual
tard o d’hora acabarà anant-
lo a buscar en Joseba, hi ha
un tros llarg. En canvi, i tal
com ho veu Atxaga, entre la
violència exercida pels feixis-
tes i la que van acabar exer-
cint algunes de les seves víc-
times hi ha un tros més curt
del que pugui semblar.


