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Dansa

Alguns diuen que és 
in lassi a le  altres l etiqueten 
com a intrusisme professional o 
art low tech; la veurem en 
festivals de dansa i en 
programacions teatrals, però 
Cris Blanco simplement ha fet 
una pel l cula a m  que es 

titula El agitador vórtex .
És la història d’una directora 

que es troba un munt de 
problemes per fer la seva 
pel l cula. uan et fiques en 
disciplines que desconeixes 
tècnicament, t’atreveixes a més 
coses”. La peça anterior anava 
de geografia còsmica, val a dir 
que de cinema en sap una mica 
més. “He treballat molt com a 
actriu –participa en la darrera 
pel l cula d’ ciar Bolla n– i all  
veus que tot és mentida, encara 
que després en pantalla ens ho 
creiem cegament”.

En realitat, un agitador vòrtex 
és un aparell de laboratori que 

barre a l quids amb un moviment 
circular.  d’aqu  ve l’associaci  
“Intento generar mescles de 
gèneres i formats 
cinematogràfics, veure què 
passa si, per exemple, a una 
escena de terror li poso música 
de sarsuela. A més, el 
personatge principal, un 
superheroi gallec, es diu aix ”.

El seu és un treball solitari, de 
formigueta que es dedica a 
serrar les potes del sistema i 
deixar a la vista les runes de 
l’aparell. “Hi ha un aspecte 
subversiu a mostrar l’error, obre 
la porta a l’humor, i és una 
manera de fer que el públic 
s’identifiqui amb tu, encara que 
parlis de coses serioses. De 
vegades arriba a passar que la 
gent es pensa que m’equivoco 
volent, però no és aix ”.

El agitador vórtex serà a la 

Cine fet a mà
Aix  és com de neix la seva última peça 
Cris Blanco. Per Bàrbara Raubert

ELLA

REFERENTS 
“M’agrada el cine de ciència ficció, 
com ‘Matrix’, i també m’encanta Tati 
i Gondry. La meva peça té molt de les 
suecades que van aparèixer a partir 

de ‘Be kind rewind’”.

SUBVERSIÓ 
“Al teatre hi ha molt ‘d’això no es pot 
fer’ i a mi m’agrada pensar que sí, i 
que no cal ser cap expert. Allà on et 
fiquis, sempre hi aportaràs alguna 

cosa des de la teva visió particular”.

A punt d’estrena

F.A.M.Y.L.I.A
uè és per tu la familia  entre 

una noia intenta respondre 
aquesta pregunta es troba la 
seva vida interpretada per cinc 
homes que l’empenyen a 
canviar. F.A.M.Y.L.I.A (Follamos 
amando mucho y luego 
intentamos arreglarlo) és un 
projecte de creació pròpia que 
pretén investigar sobre la 
vigència de la Fam lia al segle 
XXI. Un cor de cinc actors 
viatjaran per les experiències 
personals d’una dona, 
representant situacions en les 
que aquesta es sent coartada 
pel rol que li va ser atorgat des 
que va néixer.
La Seca. Flassaders, 40.  
www.laseca.cat. Jaume I (L4). 
7-15 €. De dc. a ds., 20 h. Dg., 18 
h. Del 14 d’octubre al 8 de 
novembre

Troianes 15
Una obra que parla del paper de 
la dona a la postguerra. O millor 
dit, del paper que se li adjudica, 
del lloc on se la relega. 
Les dones de Troia 
seran repartides com 
a trofeus de guerra 
per ser esclaves i 
concubines dels 
vencedors. Totes, no 
podran quedar-se a refer 
la seva terra, no hi ha 
compassió per elles, són 
humiliades i els arrenquen la 
seva dignitat.
Teatre Akadèmia. Buenos Aires, 
47-49. www.teatreakademia.cat. 
Hospital Clínic (L5). 18-22 €. De 
dc. a dv., 20.30 h. Ds., 18 i 20.30 
h. Dg., 18 h. Del 14 d’octubre al 8 
de novembre.

Vis a vis a Hawaii
Segurament ‘Vis a vis a Hawaii’, 
juntament amb ‘Pares i Nines 
(T’estimo, però no tant)’ i 
‘Bajarse al Moro’, constitueixen 
la trilogia de comèdia més 
representativa i reeixida de José 
Lu s Alonso de Santos. Ara, en la 
versió de Miquel Murga, aquell 
directiu d’una companyia 
d’assegurances involucrat 
involuntàriament en un afer 
criminal, es reconverteix en un 

càrrec pol tic presumptament 
corrupte en casos de fuga de 
capitals. Un personatge molt 
més reconeixible en l’actualitat i 
que viu unes hores immers en 
una muntanya russa d’emocions 
i embolics. Representa en temps 
real un vis-a-vis en una habitació 
de la presó que han batejat amb 
el nom de ‘Hawaii’.
Teatre Gaudí Barcelona. Sant 
Antoni Maria Claret, 120.  
www.teatregaudibarcelona.com. 
Sagrada Família (L2-L5). Dv. i ds., 
19 i 21.30 h. Dg., 18 i 20.30 h. 
20 €. Del 9 d’octubre a l’1 de 
novembre

Moviment

#LOSMICRÓFONOS
Jorge Dutor i Guillem Mont de 
Palol se submergeixen en un 
univers comú, allò que 
constantment ens envolta: la 
cultura pop. Jugant i 
recomposant lletres, tornades, 
t tols de cançons i altres 
elements de la cultura popular 
suggereixen paisatges en els 
quals el públic entra en un camp 

de records personals i 
associacions salvatges 
creant relacions entre 
els diferents elements 
proposats.
Mercat de les Flors

Lleida, 59. 

Poble Sec (L3).  12 €. 20.30 h. 
Del 8 a l’11 d’octubre.

Només són dones
Text, dansa i música en directe 
en un espectacle contra l’oblit. 
Cinc històries entrellaçades 
sobre els sofriments de milers 
de dones a les presons de 
l’Estat espanyol durant la 
guerra. Esposes, mares, lles i 
germanes però també, i 
sobretot, militants, 
sindicalistes, guerrilleres i 
lluitadores incansables per la 
democràcia i pels drets 
adquirits. Amb M riam Iscla, 
Maika Makowski i Sol Picó. I 
direcció de Carme Portaceli.
Teatre Nacional de Catalunya.
Pl. de les Arts, 1. www.tnc.cat. 
Glòries (L1). 23 €. De dc. a ds., 20 
h. Dg., 18 h. Del 8 d’octubre al 8 
de novembre
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