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A punt d’estrena

Barcelona atracció
‘Barcelona atracció’ és un 
projecte de Marc Vives amb la 
col·laboració d’Agus Giralt, 
Nyamnyam, Joana Teixidor i 
Llorenç Bonet. Una invitació a 
participar en un viatge, en sentit 
literal. Una destinació que no 
serà revelat i un espai-temps 
compartit de tres hores, 
són l’eix de l’acció.
Mercat de les Flors. 
Lleida, 59.  

Poble Sec (L3). 12 €. 
Ds. 14,  15 i 18 h.

Es fa fosc
L’Anna i en Pol són convidats a 
la barbacoa de la Xantal, la 
‘rareta’ del poble. Enmig de la 
festa, els tres es veuen obligats 
a amagar-se al soterrani de la 
casa, fugint d’un atac que s’ha 
produït al jardí. Els 

esdeveniments es precipiten i el 
pànic s’apodera de la població. 
Una obra de Jordi Centelles.
SALA FlyHard. Alpens, 3.  

Hostafrancs (L1). 16 €. Dl., dj. i 
dv., 21 h. Ds., 18 i 21 h. Dg., 19 h. 
Del 12 de maig al 6 de juny.

Paulina
Paulina Elizabeth Lujan Morales 

tenia 16 anys. Al 2008 va ser 
raptada, violada i 

assassinada a de 
Chihuahua, a Mèxic, 
just a la frontera amb 
els EUA. Paulina, com 

altres milers de dones, 
va ser víctima del 

feminicidi mexicà. Dones 
assassinades en l’extrema 
violència. Adaptació de ‘La casa 
de la fuerza’ d’Angélica Liddell a 
càrrec de Jessica Walker. 
La Seca. Flassaders, 40.  
 www.laseca.cat. Jaume I (L4). 
7-15 €. De dc. a ds., 20 h. Dg., 18 
h. Del 18 de maig al 5 de juny.

Compra 
entrades i 
consulta la 
cartellera a
timeout.cat

�RATXA
Esgotar tot el paper abans que 
comencin les funcions, com ja 
saben, està de moda. En els últims 
mesos, ho han fet ‘Hamlet’, ‘Don 
Joan’ i, més recentment, ‘El curiós 
incident del gos a mitjanit’, que 
torna al Lliure –ara a Montjuïc– 
després d’una reeixida temporada 
l’any passat a Gràcia. Aquesta 
obra, fins i tot, ja ha confirmat 
que farà temporada al Poliorama 
a partir de l’octubre. Vaja, com 
si Barcelona fos Londres, on les 
obres d’èxit del teatre públic 
passen sovint al West End 
comercial.

�MANRIQUE I LÓPEZ
El més curiós de tot és que sempre 
hi ha darrere Julio Manrique o 
Pol López. O tots dos, com és el 
cas de l’adaptació teatral de la 
novel·la de Mark Haddon. Són 
els homes de moda, els quals, a 

banda de rebentar taquilles, estan 
provocant el recanvi generacional. 
Fa molts mesos, al Borràs, vaig 
quedar sorprès per la joventut de 
la platea durant una funció d’‘Una 
altra pel·lícula’, de David Mamet, 
protagonitzada per Manrique i 
David Selvas, els dos factòtums de 
la companyia La Brutal.

�SÓN BONS?
Fins ara, llevat del cas d’‘El curiós 
incident’, la bona recepció prèvia 
de l’obra no ha coincidit gaire 
amb el gust de la crítica. Queda 
clar que ni ‘Don Joan’ ni ‘Hamlet’ 
són del millor de la temporada. El 
primer, vaig intentar veure’l i no 
me’n vaig sortir. I del segon puc 
dir que el gran personatge estava 
enmig del no-res durant massa 
estona, desemparat, sense poesia. 
Són bons aquests espectacles? 
Mereixen exhaurir entrades? Això, 
per sort, ho decideix el públic.

La fama del ‘sold out’

Treplev
Per Andreu Gomila
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El Maldà enDansa és un festival 
de petit format i grans idees. El 
que vull és que el públic es 
reconegui en la meva peça”, diu 
Nicolas Ricchini, un dels 
creadors que participen en 
aquesta tercera edició, dedicada 
al gest, al costat de ara Cano, 
Colectivo Ache, Pol Jiménez, 
InBeat, Kernel Dance i Diego 
Sinniger.

Ricchini ens acosta al duo A 
sweet hello, creat amb la que va 
ser la seva professora, 
Nadine Gerspacher, sobre l’amor 
i les dificultats d’encaixar. Sóc 
un romàntic diu . No voldria que 
sonés cursi, i he intentat 
relativitzar-ho amb personatges 
complicats i de bagatge tèrbol, 
però no ho puc evitar, sóc un 
romàntic”. Aquest cop ell no en 
serà el protagonista;  està de 
gira amb Akram Khan i ha passat 
el seu paper a Aries Fernández.

Parlem de “paper” perquè hi 
ha una història soldada al voltant 

dels dos intèrprets de l’obra. “Sé 
que no és comú en dansa 
contemporània, però sento la 
necessitat de donar una història 
que la gent pugui llegir. Després 
el moviment és abstracte, igual 
que ho són els conceptes 
d’estima, de tendresa... No és 
un musical ”.

Ricchini ha fet els seus propis 
passos aventurers: ve de Lió, 
però va crear la seva companyia a 
Barcelona el 2010 i ara ha decidit 
assentar-se a Brussel·les, al 
costat del seu amor i “per 
continuar aprenent”. La seva 
energia és imparable, sempre 
àvid de més, capaç de trencar-se 
en mil pedaços i tornar-los a 
muntar de bell nou. Així l’hem vist 
ballar amb Lali Ayguadé i així crea 
la seva dansa: més enllà 
d’històries i rareses, ell s’explica 
ballant.

Maldà enDansa passa al Maldà 

Pur romanticisme
Històries d’amor i amors sense històries 
ara al Maldà enDansa. Per B. Raubert

LA HISTÒRIA

AMOR 
“‘A sweet hello’ és una peça que 

parla d’amor, de quan algú t’ensenya 
el que hi pot haver més enllà, que et 
fa mirar endavant i t’ho canvia tot al 

teu voltant. Això és l’amor”.

RARESES 
“Sé que no és comú en dansa 
contemporània, però sento la 

necessitat de donar una història 
que la gent pugui llegir. Després el 

moviment és abstracte”.
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