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#DPutuCool és el xou que 
necessitava El Molino per 
reivindicar el Paral·lel del segle 
XXI. Des de la reinauguració han 
des lat pel seu petit escenari 
produccions impecables que 
importaven idees que funcionen 
en el renascut ambient europeu 
del burlesc i les varietés. Còpies 
perfectes. The Chanclettes, que 
celebren el seu vintè aniversari, 
mantenen el rigor artístic –el 
seu treball i tècnica requereixen 
d’una gran preparació prèvia– i 
afegeixen una lectura canalla 
molt barcelonina: identitat 
ravalera.

Si Fellini va quedar enamorat 
de l’encant decadent del vell 
Molino, ara a #DPutuCool potser 
trobaríem John Waters feliç de 
trobar-se amb el glamour-trash 
que gasten i celebren Josep 
Maria Portavella, Josep Coll i 
Xavier Palomino. Una estètica i 
sobretot una voluntat llibertària 
que enllacen amb l’última edat 

de plata dels cabarets de la 
ciutat: dues dècades que 
comencen amb la Cúpula Venus i 
acaben amb el Barcelona de 
Noche.

Contra el que podria semblar, 
aquí no hi ha lloc per a 
l’ambigüitat, ni sexual, ni política, 
ni ideològica. Tot està molt clar i 
el comparteixen amb gran enginy 
i desvergonyiment, a l’escenari i 
en els lavabos amb la seva 
galeria-urinari de retrats 
seleccionats. Una gran festa del 
‘túrmix playback’ –marca de la 
casa– que podria ser perfecta si 
trobessin un número final una 
mica més potent (una autèntica 
apoteosi) i no distraguessin tant 
amb photocalls i bingos 
compartits amb el públic, que 
només interrompen el ritme de 
l’espectacle. The Chanclettes 
són els perfectes amfitrions del 
nou Molino. Un bon motiu per 
visitar-los. L’altre és descobrir 
què va passar entre Heidi, Pere i 
l’avi. –Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU The Chanclettes 
celebren vint anys.
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El Molino. Fins al 27 de setembre

DE LA SETMANA
L’OBRA

L’ESPECTACLE

UN MES MÉS
L’espectacle de la tropa de Josep 
Maria Portavella havia de tocar el 

dos del Molino a finals d’agost, però 
va tan bé que allargarà fins al 27 de 

setembre.

MADE IN BCN
‘DPutuCool’ reivindica aquell Raval 

nocturn que va esclatar als anys 70 i 
que dels anys 20 ençà porta boja la 
intel·lectualitat canalla europea, de 

Jean Genet a Alain Platel.

�LA BIENNAL
No els enganyaré: Venècia és 
impossible. La massa turística 
és inassumible, obscena. Vaja, 
que recomanaries a poca gent 
d’anar-hi. Però hi ha una cosa que 
els venecians han sabut fer molt 
bé: abocar-se a la cultura. Venècia 
és terra de biennals. La d’art, la 
d’arquitectura, la de teatre... i la 
Mostra de Venècia. La de teatre és 
la més pobra, tot i que m’atreviria 
a dir que, gràcies a l’impuls d’Àlex 
Rigola, és la que té més futur. Per 
què? Perquè nois i noies de tot el 
món malden per apuntar-se al gran 
campus d’estiu que hi ha muntat. 
Ho he pogut comprovar aquest any.

�ELS NOIS
El mecanisme és el següent. La 
Biennal convida alguns dels més 
prestigiosos directors del món a 
fer-hi un taller i després trien els 
nois que s’hi han apuntat. Durant 

una setmana estan 24 hores al 
dia creant, en aquesta ocasió amb 
Falk Richter, Jan Lauwers, Fabrice 
Murgia, Lluís Pasqual, Mark 
Ravenhill i companyia.

�EL RESULTAT
Hi vaig veure Nao Albet i Iván 
Morales, entre d’altres, i estaven 
més que contents. Lauwers, per 
cert, va cantar-li a Rigola les 
virtuts d’Albet. Si aprèn francès, 
ja el tenim a la Needcompany. 
També vaig poder comprovar que 
els nois estan més interessats 
en el teatre d’avantguarda i que 
Lauwers i Richter són tan bons 
que són capaços d’aixecar grans 
espectacles en una única setmana. 
El de Lauwers, de fet, podria sortir 
demà mateix de gira. L’important, 
tanmateix, no és el resultat, sinó 
el procés. El procés de crear, una 
cosa que potser hem oblidat. I que 
tampoc no és tan car.

Un agost a Venècia

Treplev
Per Andreu Gomilla

El teatre de l’austríac Ewald 
Palmetshofer planteja 
situacions quotidianes amb un 
llenguatge dramàtic complex. 
Viure sota vidre és el 
retrobament de tres amics 
(dues dones i un home) que han 
arribat als 30 sense saber què 
fer amb els records que els 
uneixen. Un passat en què van 
compartir ideals, il·lusions, 
casa i llit.

Tot estava per fer i les 
primeres ferides no semblava 
que deixarien cicatriu. Després 
les cruïlles els van separar, i les 
cicatrius no van desaparèixer. 
Sarah Bernardy ha sabut com 
modular l’aire d’una obra que 
deixa molta llibertat al director 

perquè posi els accents sobre el 
drama o la comèdia, on millor li 
convingui. La seva combinació 
és interessant, buscant 
l’equilibri entre els diferents 
ritmes i tons que introdueix 
l’autor, des del més antinatural 
–gairebé d’assaig poètic– al 
més naturalista.–J.C.O.

NOTA AL PEU Estrena de 
Palmetshofer a Barcelona.

Viure sota vidre#DPutuCool
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