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Tornen

Cloaca
El 2010 vam conèixer ‘Cloaca’ 
com a ‘Baraka’. Javier Daulte i 
el seu repartiment argentí va 
considerar que el text de Maria 
Goos era una desinhibida 
comèdia amb regust amarg. 
Òscar Molina fa en el seu 
muntatge una lectura oposada: 
el text és un drama fosc amb 
espurnes d’humor. La 
crisi –individual i 
col·lectiva– de quatre 
amics accepta les 
dues lectures. 
Teatre Gaudí 
Barcelona. Sant Antoni 
Maria Claret, 120.  
Sagrada Família (L2-L5).  20 €. 
De dc. a ds., 20.45 h. Dg., 18.30 
h. Del 10 al 26 de juny.

Dona no reeducable
Monòleg de l’italià Stefano 
Massini al Lliure, interpretat per 

Míriam Iscla, que tracta de la 
periodista Anna Politkóvskaia, 
assassinada el 2006 per anar 
en contra del posicionament rus 
en el con icte txetxè.
Teatre Lliure: Gràcia. Montseny, 
47. Fontana (L3). 15-26 €. De dc. 
a dv., 20.30 h. Ds., 21 h. Dg., 18 
h. Del 15 al 22 de juny.

Shaking Shakespeare
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 

més agrant. La q estió 
és que si es fa bé, com 

ells, te n’adones que el 
‘Macbeth’ de Verdi i ‘West side 
story’ estan molt a prop.
El Maldà. Pi, 5. Escala dreta. 
Liceu (L3). 14-20 €. De dt. a dv., 
20.30 h. Ds., 18 i 20.30 h. Dg., 
18 h. Del 10 de juny al 3 de juliol.

Compra 
entrades i 
consulta la 
cartellera a
timeout.cat

�LA MODA
És impossible negar-ho: estar de 
moda entre els directors de teatre 
fer una obra i afegir-hi trossos 
d’altres ‘coses’, potser un conte, 
potser un text de creació pròpia... 
Les raons són diverses: perquè 
l’obra que volen muntar comença 
amb un to baix, perquè és massa 
curta, perquè cal posar-la en 
context. Els resultats artístics no 
sempre són bons o, simplement, 
dius: per què coi ha fotut això 
aquest aquí? Calia?

�DOS EXEMPLES
En els últims mesos hem vist 
dos exemples clars: ‘A teatro con 
Eduardo’ i ‘Els cors purs’. A la 
primera, Lluís Pasqual engegava 
el muntatge amb el primer acte 
d’‘Home i senyor’, per acte seguit, 
sense pausa, anar al gra amb 
‘La gran il·lusió’. L’únic punt de 
connexió era que les dues peces 

d’Eduardo de Filippo passen en 
un hotel. A ‘Els cors purs’, Oriol 
Broggi hi afegeix des del conte ‘Els 
morts’, de Joyce, fins a fragments 
d’obres de Brian Friel. L’únic 
lligam és que tot passa a Irlanda 
al primer terç del segle XX.  

�CONTEMPORANIS
Pasqual era més honest no titulant 
el xou com a ‘La gran il·lusió’, 
però vaig sortir del teatre sense 
entendre el per què de la decisió. 
Broggi diu que l’obra de Joseph 
Kessel se li quedava curta. També 
vaig sortir del teatre pensant que 
no calia. Segurament, és més 
contemporani que el director 
s’arremangui i pareixi un muntatge 
de factura pròpia, encara que 
acudeixi al collage. O que agafi 
una novel·la o una obra clàssica, 
la tituli d’una altra manera i li posi 
un “a partir de” ben maco. No 
troben?

Els afegits

Treplev
Per Andreu Gomila

Teatre Dansa

Dana Michel és un terratrèmol 
sota un prat de oretes 
silvestres. Va estudiar 
empresarials i jugava a futbol 
americà abans de llançar-se al 
món de la dansa, on ha fet 
estralls. “A la vida quotidiana no 
puc trencar cap regla, pujo al 
bus sempre amb bitllet i 
necessito que la roba estigui 
perfectament plegada. Però en 
escena se’m desperta una 
naturalesa extrema que em 
col·loca en situacions creatives 
d’alt risc”.

Després d’una vintena de 
solos de curta durada –“que per 
la seva naturalesa esportiva no 
eren sostenibles més de cinc 
minuts”–, va trencar-se el genoll 
i va haver d’asserenar-se. “Va 
ser un accident meravellós” a 
partir del qual començà a fer 
peces llargues, com la nova 
Mercurial George, aquesta 
setmana a Barcelona.

 “He estat acaparant sense 
mesura, idees, colors i objectes, 
com qui no pot parar de menjar. 
Mercurial George és la meva 
peça maximalista”. Té a veure 
amb la seva visió dels 
supermercats com a “museus 
de la banalitat” i de la gent 
marginal com a font d’inspiració.

“L’estancament em fa cagar 
de por!” diu mig rient. Però costa 
de creure que mai ni s’hi acosti: 
Dana Michel és capaç de parlar 
sense parar, de ficar-se dins una 
maleta i de convertir-se en deu 
persones diferents mostrant el 
seu cos nu. “És un treball 
intuïtiu, de col·lectar 
consciències i tocar temes 
sense saber-ho. Hi ha alguns 
punts de partida clars, però la 
bellesa està en el fet d’iniciar 
una cosa i deixar-la créixer”.

Mercurial George passa per la 
Hiroshima el dissabte 11.

Saber salvatge
Dana Michel ve de Mont-real però sembla 
del centre de la Terra. Per B. Raubert

FIXEU-VOS EN...

CARA DESFIGURADA 
“El meu vocabulari sempre s’ha 

basat en reptes i dificultats. Potser 
és perquè vinc de l’esport i tinc la 

necessitat d’arribar a aquest punt en 
què la cara es desfigura per l’esforç”.

MEDITACIÓ AL SÚPER 
“Sóc hipersensitiva. M’encanta 

caminar amunt i avall pels 
passadissos del supermercat i puc 
quedar-me una estona mirant una 

llauna de sopa”. 
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