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TEENAGE DREAM

El papa, la mama i el nen… que

ja no és tan nen, i que si li dius

‘nen’ es posa com unamoto,

perquè ell ja ha superat de bon

tros la fase de la infància. Aquí

teniu la família que viu aquest

somni d’adolescent. I què és,

l’adolescència? En això, com en

tot, cadascú hi diu la seva. Però,

si fem cas a Nicolas Chevallier –i

cal fer-li cas, perquè per alguna

cosa és un dels responsables del

nou espectacle de Projecte NISU

centrat precisament en l’adoles-

cència–, el període adolescent

és considerat sovint com una

catàstrofe. I aquí és on –també,

segons Chevallier– el món adult

s’equivoca: intenta mantenir

l’adolescència en estat d’inferio-

ritat. Doncs aquest espectacle vol

capgirar la situació, tot presentant

l’adolescència com el virus que

infecta un programa informàtic

(el del món adult) regit per

unes normes i un conformisme

darrere dels quals, sense rascar

gaire, podríem trobar actituds

i comportaments filofeixistes. I

perquè la subversió de conceptes

provocada per l’esperit adoles-

cent sigui completa, Projecte

NISU ens vol fer sentir com si

estiguéssim seguint un capítol

molt dolent (el pitjor de tots) de la

nostra sèrie preferida i de cop hi

fes irrupció unamena d’heroïna

pop que no entrava en els càlculs

del guionista, de la mateixa

manera que els desconcertants

patrons de conducta de l’adoles-

cència, per molt que es repeteixin

cada vegada que un nen deixa de

ser-ho, continuen sense entrar en

els càlculs del món adult.

DE PROJECTE NISU. INT.: GUI-
LLEM GEFAELL, XAVIER TORRA,

ALBERT PÉREZ HIDALGO/NI-
COLÁS CARBAJAL. DATA: FINS A
L’1/3. LLOC: TEATRE TANTARAN-
TANA. C/ LES FLORS, 22. METRO:
PARAL·LEL (L2, L3). TEL.: 934 417
022. PREU: 15€. HORARI: DE DC.
A DS., 21H; DG., 19H.

MEDEA

Ja cal que aquests dies les

criatures vagin amb compte i

vigilin bé qui se’ls posa al costat,

perquè corren per la cartellera

teatral les duesmares amb

tendència a l’infanticidi més

famoses de la història del teatre i

l’òpera universals. Una, per sort,

s’ho repensa abans de cometre

lamonstruositat: parlo de la

‘Norma’ que visita el Liceu. Però

Medea, i per raons similars a les

de la druida (el rebuig amorós per-

petrat pel mateix home pel qual

ella havia traït el seu poble) sí que

acabamatant els propis fills. I ara,

Thomas Noone recrea el tan atroç

crim omplint de brutalitat i emoció

la seva dansa contemporània. DIR.
I COREOGRAFIA: THOMAS NOONE.
DATA: FINS AL 15/2. LLOC:
MERCAT DE LES FLORS. LLEIDA, 59.
METRO: POBLE SEC (L3). TEL.: 934
261 875. PREU: 16€. HORARI: DE
DJ. A DS., 20.30H; DG., 18H.

EL BON LLADRE •••

Un bon dia vas a fer una feineta

d’aquestes que gairebé podries

fer amb els ulls tancats perquè for-

men part de la teva rutina (no res;

allò d’intimidar algú altre fent-li

cara demala hòstia perquè canviï

unamica d’actitud). I t’acabes

trobant al bell mig d’un tiroteig

d’aquells que, fins i tot encara que

en surtis viu pels pèls, saps que

acabarà tenint conseqüències ben

nefastes. Potser això no forma

part de la vostra dinàmica laboral

habitual, però en el món pel qual

esmou el protagonista d’aquest

notablemonòleg signat pel cre-

ador de ‘TheWeir’ (unmonòleg

alhoramacabrament divertit i ple

de suspens habitat per mafiosos

genuïnament dublinesos, dones

fatals que enamoren fatalment i

lladres amb un passat unamica

tenebrós però capaços també de

mostrar-te que sónmolt bons jans

tocats demala sort), això passa

ben sovint. I ho anireu descobrint

gràcies a aquest espectacle estre-

nat al Grec 2014 que ara recupera

el cicle Off Side del Romea.

DE CONORMCPHERSON. DIR.:
XICU MASÓ. INT.: JOSEP JULIEN.
DATA. FINS A L’1/3. LLOC: TEATRE
ROMEA. HOSPITAL, 51. METRO:
LICEU (L3). TEL.: 933 015 504.
PREU: 18€. HORARI: DV. I DS.,
22.45H; DG., 20.30H.
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JUAN CARLOS MARTEL BAYOD ENS PRESENTA ANNIE BARKER, UNA JOVE AUTORA

NORD-AMERICANA QUE AMB 33 ANYS JA HA GUANYAT UN PULITZER I DOS PREMIS OBIE

Apunta’t a fer teatre: el teatre ho cura tot

Quants cops no hem llegit
declaracions d’algun actor o
alguna actriu de fama mun-
dial assegurant que comen-
çar a fer teatre els va ajudar
a superar complexos i/o si-
tuacions traumàtiques per-
sonals? Quants cop no hem
sentit a parlar de grups de
teràpia que es serveixen del
teatre no pas amb ambici-
ons artístiques, sinó per as-
solir els seus objectius tera-
pèutics? I en un altre sentit,
qui (tret dels actors, que
s’ho prenen molt seriosa-
ment) no ha rigut una mica
quan una pel·li o una obra
de teatre ens mostra com fa
l’escalfament un intèrpret
abans de sortir a escena, o
ens fica en aquestes clas-
ses d’art escènic en què els
participants són convidats
a representar un objecte i
transformar-se en cadira o
taula, posem per cas?
Veient aquesta mena d’e-

xercicis pots entendre la re-
acció de la Laura, l’adoles-
cent que forma part del grup
de personatges que surten

R. OLIVER

Aina Clotet i Jordi Martínez comparteixen lliçons de teatre. FOTO: ROS RIBAS

a l’obra d’Annie Barker que
ara estrena el Lliure. I que, i
després de setmanes trans-
formant-se en qualsevol co-
sa, es planta un bon dia da-
vant la mestra i li pregunta
quan dimonis començaran a
actuar de debò.
La Laura és alumna del

curs estiuenc de teatre al
centre cívic d’una petita po-
blació al voltant del qual
Barker va construir aquest

text que, quan es va estrenar
a Nova York fa una mica més
de cinc anys, va ser conside-
rat una de les sorpreses més
estimulants de la cartelle-
ra novaiorquesa i va fer que
el nom de la seva autora co-
mencés a sonar amb força.
Tanta força que el 2014 Bar-
ker ja s’emportava a casa el
seu primer Pulitzer.
Si la Laura i els seus com-

panys de classe aprendran

o no molt de teatre al llarg
del curs, això encara està
per veure. Però que tots ells
aprendran alguna cosa so-
bre si mateixos, això sembla
estar garantit. D’una ma-

nera o una altra –i aquesta
circumstància es pot donar
fins i tot en un curs de ma-
cramé– tots aquests perso-
natges (mestra inclosa) es-
tan aquí reunits perquè, tal
com apunta el director de
l’espectacle, tots necessiten
expressar-se d’una manera
diferent de l’habitual, i sor-
tir així del punt encallat en
què es troben les seves vi-
des. Per la seva banda, l’au-
tora de la comèdia (perquè
això no deixa de ser una co-
mèdia, encara que corri per
ella una certa angoixa vital)
està convençuda que tots vi-
vim una mica i en silenci el
patiment d’intentar comu-
nicar als altres què és el que
volem i pensem.
Potser per això mateix,

Barker, com Harold Pinter,
pertany a aquella mena d’au-
tors teatrals que saben que,
de vegades, el silenci és or.
I de silencis rigorosament
pautats en trobareu uns
quants al llarg d’aquestes
classes que al Lliure van ple-
nes de bons actors que ja no
necessiten anar a classe.

JOC DEMIRALLS

D’ANNIE BAKER. DIR.: JUAN CARLOS MARTEL BAYOD. INT.: AINA CLOTET, EDUARD
FARELO, JORDI MARTÍNEZ, ISABEL ROCATTI, ELENA TARRATS. DATA: FINS AL 15/3.
LLOC: TEATRE LLIURE (ESPAI LLIURE). PLAÇA MARGARIDA XIRGU, S/N. METRO:
POBLE SEC (L3). TEL.: 932 892 770. PREU: 15-29€. HORARI: DE DC. A DV., 21H;
DS., 18 I 21.30H; DG., 18.30H.


