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A punt d’estrena

Varekai
Escrita i dirigida per Dominique 
Champagne, aquesta producció 
de Cirque du Soleil plena de 
criatures fantàstiques ret 
homenatge a l’esperit nòmada, 
a l’ànima i a l’art de la tradició 
del circ ai  com a la in nita 
passió dels que busquen el camí 
que porta a Varekai. ‘Varekai’ 
signi ca ‘en qualsevol 
lloc’ en llengua romaní, 
la llengua dels gitanos, 
els eterns nòmades. 
Una fusió d’art 
dramàtic i acrobàcia 
amb la qualitat marca de 
la casa.
Palau Sant Jordi. Pg. Olímpic, 5-7. 
Espanya (L1-L3). Dj. i dv., 21.30 
h. Ds., 18 i 21.30 h. Dg., 16.30 h. 
32-79 €. Fins al 10 de gener.

Xarnegos
El Manolo és un jubilat, 
procedent d’Extremadura que fa 
40 anys que viu a L’Hospitalet de 
Llobregat. La Marisa, la seva 
lla, està preocupada per ell. 

Últimament fa coses molt 
estranyes i creu que s’està 
tornant boig. Per això, la Marisa 
acudeix amb el seu pare a unes 
sessions de psicodrama perquè 
tractin ‘el problema’ del seu 
pare. Segons ella, el pare està 
boig perquè diu que ell és català.
Almeria Teatre. Sant Lluís, 64. 
www.almeriateatre.com. Joanic 
(L4). 20-22 €. De dj. a ds., 22 h. 
Dg., 20 h. Del 7 al 31 de gener.

Objectes

Cosas que se olvidan 
fàcilmente
L’any passat, l’autor d’aquest 
espectacle, Xavier Bobés, es va 
adonar que començava a tenir 
problemes de memòria. I va 
comprovar que la seva mare 
també patia buits importants. 
Aquests oblits van inspirar 
‘Cosas que se olvidan 
fácilmente’, un espectacle 
fotogrà c que transforma els 
records i, de la mateixa manera 
que ho fa la ment, n’inventa de 
nous. Una petita història de la 
segona meitat del segle XX a 

Espanya. Un joc de cartes 
convertit en un muntatge teatral 
per a cinc espectadors. 
Mercat de les Flors. Lleida, 59. 

(L3). 15 €. Ds. i dg., 18 i 21 h. Fins 
al 10 de gener.

La máquina de la soledad
‘La máquina de la soledad’ és un 
homenatge a l’objecte-carta i al 
correu postal. Aquesta màquina 
és l’amplitud d’un instant fet 

d’una tecnologia precària, 
diminuta, invisible, que 
s’activa cada cop que hi 
ha tinta entre les mans, 
davant d’un paper, una 
distància i una 

absència. Un viatge íntim 
per a 46 espectadors.

Mercat de les Flors. Lleida, 59. 

(L3). 15 €. Dv., 21.30 h. Ds. i dg., 
19.30 h. Fins al 10 de gener.

Nàufrags
‘Nàufrags’ és un espectacle de 
teatre visual creat per Lluís 
Danés en què titelles, objectes, 
veu i música comparteixen 
escenari. Un cant desesperat i 
poètic als naufragis quotidians, 
al risc de la fugida; un cant 
contra la mort segura de qui no 
es mou. Un retrat cru i esfereïdor 
de la solitud dels qui marxen, 
nàufrags del terror que el mar 
bressola damunt fràgils 
pasteres sense vela ni timó. 
Mercat de les Flors. Lleida, 59. 

(L3). 18 €. Dv., 20 h. Ds. i dg., 18 
h. Fins al 10 de gener.

Moviment

Data
Inspirat en el ‘Rèquiem’ de 
Gabriel Fauré, aquest solo de la 
companyia Manuel Roque 
aborda la mutació de la matèria 
a través de la identitat múltiple i 
de l’inconscient col·lectiu. 
Orgànic, inert, còsmic, tel·lúric i 
espiritual, ‘Data’ expressa a 
través d’una sicalitat virtuosa la 
turbulenta història de la 
Humanitat. 
Hiroshima. Vila i Vilà 61-67.  
www.hiroshima.cat. Paral·lel (L2-
L3). 13 €. 20.20 h. Del 8 al 9 de 
gener.
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�INCERTA GLÒRIA
El 2015 haurà estat, sens dubte, 
l’any d’Àlex Rigola. Ha dirigit 
tres obres molt diferents, de 
temàtica, de fons, de forma. És 
com si ens hagués plantat als 
morros la seva paleta cromàtica, 
de tons foscos, de clarobscurs, 
un Caravaggio del teatre que 
amaga més que mostra, que 
reclama un espectador atent... Va 
començar amb ‘Incerta glòria’ al 
TNC, l’adaptació impossible de la 
novel·la de Joan Sales. Per mi, la 
millor, encara que pocs hi estaran 
d’acord. És molt difícil traslladar 
amb encert al teatre la densitat 
del text original. A més, tenia la 
millor escena de totes, la de la 
Trini (Mar Ulldemolins) explicant la 
seva dura vida a la rereguarda.

�MARITS I MULLERS
Després va venir l’adaptació de 
la pel·lícula de Woody Allen. Una 

altra gran posada en escena, 
aquest cop a La Villarroel. Si a 
‘Incerta glòria’ ens col·locava cara 
a cara amb la història d’aquesta 
terra, a ‘Marits i mullers’ Rigola 
es despullava una mica, ja que 
no ha estat per casualitat que ha 
triat el film d’Allen. Potser des de 
‘Rock’n’roll’, Rigola no ens havia 
ofert un muntatge tan proper, tan 
sincer, tan net. 

�EL PÚBLICO
La traca (i el mocador) ha estat 
el final d’any amb ‘El público’ al 
TNC. La cirereta del pastís. Ell, 
que fa més de vint anys que es 
dedica a això del teatre, havia de 
reflexionar sobre què coi està fent. 
“Hem de destruir el teatre o viure 
en el teatre”, diu el personatge 
del director. Crec que Rigola ha 
decidit viure-hi. Fins i tot ha après 
a dotar de poesia la seva èpica 
minimalista. Quin gran viatge!

Treplev
Per Andreu Gomila

Teatre

En el teatre contemporani, no hi 
ha dubte que tots els camins 
duen a Shakespeare. I el que ha 
fet a Shaking Shakespeare 
Moisès Maicas amb l’ajuda 
musical de Sheila Garcia n’és la 
prova. La qüestió és que si es fa 
bé, com ells, te n’adones que el 
Macbeth de Verdi i West side 
story estan molt més a prop del 
que pensaves. Perquè aquí no 
només sona òpera, hi ha 
musicals, cançó popular i el que 
vulguem. Sentirem el Brush up 
your Shakespeare, del lm Kiss 
me Kate, i I’ll be your baby tonight, 
i Otello i Romeu i Julieta. Tot està 
molt ben lligat, gràcies a Bernat 
Cot, que fa de Shakespeare i que 
enllaça els temes com a mestre 

de cerimònies. En escena, 
comparteixen cançons el tenor 
Josep Fadó i dos grups, les Sing 
Song Sisters i els nois de The 
Hanfris. Al piano, Paul Perera. 
Guanyen elles, per un saber 
estar que no s’aprèn de la nit al 
dia. A tots els mata una mica la 
dicció. Però no tot pot ser 
perfecte, oi? –A.G.

NOTA AL PEU A Maicas li calia 
això, després de Sarah Kane. 

Shaking Shakespeare
����

El Maldà. Fins al 9 de gener.
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