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Teatre

�ON ASSAJA LA GENT?
Parlant amb companyies i diferents 
artistes escènics, sobretot joves o 
no convencionals, sempre arribes 
al mateix lloc: el lloc on assajar. 
I hi arribes perquè la cosa no 
és fàcil. Normalment, els que 
es dediquen a la dansa tenen el 
Graner, que gestiona el Mercat 
de les Flors, i a on hi ha cua. 
També hi ha la Fabra i Coats, on 
no és fàcil accedir-hi. I hi ha llocs 
com centres cívics, l’Atrium de 
Viladecans i altres teatres de l’àrea 
metropolitana que cedeixen espais 
a canvi de bolos, prèvies, assajos 
amb públic, etc. 

�PARADOXA
Però també hi ha molta gent que 
no té lloc on assajar. Penso, per 
exemple, en l’Agrupación Señor 
Serrano, que han hagut de pagar 
un local per provar el seu ‘Birdie’, 
cosa, per cert, que no els passa 

enlloc del món. Això és ben curiós 
si tenim en compte tots els espais 
de la ciutat que estan buits o 
semibuits.

�FÀBRIQUES
A Europa, fa molts anys que no 
es fan teatres, que s’aprofiten 
indrets que han perdut l’ús 
pel qual van ser construïts per 
reconvertir-los en espais escènics, 
d’exhibició, d’assaig... A Barcelona, 
si parlem de dansa i circ, hi ha 
uns llocs delimitats. Però si anem 
al pla general, tot es difumina: 
els productors es tornen bojos 
buscant qui els aculli. Hi ha gent 
que tenia un local, hi ha artistes 
que han fugit de Barcelona, hi ha 
companyies que encara poden 
pagar-se un lloc. I el que no pot 
ser és que hi hagi algú que hagi de 
pagar-se quatre parets. No és un 
tema de diners, sinó de saber què 
vols fer amb la cultura. 

Per 

ANECKXANDER
Proposta de circ contemporani 
que utilitza el llenguatge de la 
dansa per parlar sobre el cos i la 
identitat. El protagonitza és un 
artista nu que només vesteix 
unes sabates de plataforma i 
uns guants de boxa.
Mercat de les Flors. Lleida, 59. 
Poble Sec (L3). 18 €. De dj. a ds., 
20 h. Del 7 al 9 de juliol.

Ella i els arquitectes
Un cabaret literari on actors, 
actrius i titelles ens porten a un 
viatge en el temps ns a la 
Barcelona assetjada del 1714, 
escenari d’una guerra en la qual 
es troben immersos una actriu i 
dos arquitectes que rivalitzen en 
la feina i en l’amor.
La Seca. Flassaders, 40. Jaume I 
(L4). 7-15 €. De dc. a ds., 20 h. 
Dg., 18 h. Fins al 31 de juliol.

El show del Happy Pollo
Tres empleats d’un Kentucky 
Fried Chicken que són tres 
professionals de la cultura, en 
lloc de pollastre fregit serveixen 
els millors episodis de l’últim 
best-seller sobre la vida de Hitler, 
la col·lecció d’anècdotes picants 
dels artistes dels anys 20 que 
demostra que no ha ha tanta 
diferència entre els ‘nuggets’ i 
Stravinsky.
Almeria Teatre. Sant Lluís, 64. 
Joanic (L4). 20 €. Dc., 21 h. 
Fins al 27 de juliol.

El somni de Gulliver
Roland Olbeter 
basteix un gran teatre 
de personatges 
mecànics on Gulliver es 
mou en un món recreat 
mitjançant la música d’Elena 
Kats-Chernin, enregistrada 
prèviament i interpretada per 
cantants d’òpera i instruments 
robotitzats. 
Teatre Lliure: Montjuïc. Pg. Santa 
Madrona, 40-46. Poble Sec (L3). 
18 €. De dv. a dg., 19 h. Del 8 al 
10 de juliol.

GRATIS Les alegres casades 
de Windsor
La companyia Parking 
Shakespeare mai falla, i per vuitè 

any consecutiu ens porten al Parc 
de l’Estació del Nord un nou 
muntatge de l’autor anglès. 
Aquest cop el director convidat és 
Marc Rosich i l’obra escollida és 
una de les comèdies del bard de 
Stratford-upon-Avon, ‘Les alegres 
casades de Windsor’, una 
espècie de ‘spin-off’ d’‘Enric IV’.
Parc de l’Estació del Nord. Arc de 
Triomf (L1). De dl. a dg., 19 h.  Del 
14 al 31 de juliol.

L’última nit del món
Text de Llàtzer Garcia inspirat en 
relats de tres referents de la 
literatura com són Matheson, 
Bradbury i Baumont. Garcia 
sempre ha volgut endinsar-se en 
el terreny de la ciència- cció i o 
la fantasia, en el món de les 
ccions de coses probables, de 

la pregunta ‘Què passaria si...?’. 
Tres relats que responen a la 
temàtica de la  de la humanitat.
SALA FlyHard. Alpens, 3. 
Hostafrancs (L1).  12-16 €. Dl, dj. i 
dv., 21 h. Ds., 18 i 21 h. Dg., 19 h. 
Del 7 al 18 de juliol.

Port Arthur
El dramaturg i director Jordi 
Casanovas signa un 
‘docuthriller’ teatral que 
reprodueix sobre l’escenari un 
interrogatori policial. I és que 
s’ha comès un crim terrible, i tres 
homes (un acusat i els seus 
interrogadors) hauran de lluitar 
per tal de distingir la realitat de la 
cció i esclarir, aix , una veritat 

inquietant. Cal que el 
culpable confessi, però 

encara hi ha moltes 
preguntes que 
esperen resposta...
CCCB.  Montalegre, 5. 
Catalunya (L1-L3-FGC). 

18 €. De dc. a dg., 20 h. 
Del 13 al 24 de juliol.

YX (o La fidelitat dels cignes 
negres)
Última obra de DespertaLab, 
cicle de creació escènica 
organitzat entre la Nau Ivanow i 
la Sala Atrium durant els mesos 
de juny i juliol amb l’objectiu de 
donar suport a la creació teatral 
més activa i emergent.
Sala Atrium. Consell de Cent, 435. 
Tetuan (L2). 12 €. De dc. a ds., 
20.30 h. Dg., 19 h. Del 13 al 24 de 
juliol.
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S’imaginen Mario Rajoy d’aquí a 
uns anys confessant que és un 
pocavergonya? Imaginen Jordi 
Pujol fent el mateix? O Zapatero, 
Aznar, Berlusconi… Doncs de 
tots ells es nodreix l’expresident 
imaginat per l’italià David 
Carnevali. Una mena de 
manifest contra els  
responsables de la crisi que 
encara dura, un retrat indignat 
del seu cinisme inabastable, de 
la seva mediocritat assumida i, 
a la fi, un al·legat contra la 
política neoliberal dels últims 
anys a tota Europa. 

El debut com a monologuista 
de Queco Novell podria induir a 
pensar en una paròdia a l’estil 

Polònia. No es així. És una obra 
per escoltar i no per riure. 
Notable la composició de Novell 
encara que li manquin encara 
recursos orgànics per vestir el 
personatge. Ens preguntem per 
què entre les fotos del final no hi 
ha Rajoy. És tan actual! 
–S.F.

NOTA AL PEU
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Fins al 31 de juliol.
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De francesa a flamenca, de 
solitària a duplicada, de sòlida a 
aquosa. Aquestes són algunes 
de les transformacions que ens 
mostra l’espectacle 
Questcequetudeviens? dirigit per 
Aurélien Bory a partir de la 
ballarina Stéphanie uster. n 
espectacle ple de màgia que 
funciona com un retrat 
coreogràfic de l’interior de la 
ballarina i del recorregut art stic, 
a més de crear tot un espai de 
sensacions a l’espectador i una 
mirada nova cap al flamenc.

Va ser la mateixa ballarina qui, 
després de veure Plus ou moins 

–aquella obra que feia de 
la línia (un pal, un fil, una 
escletxa...) un tema gairebé 
filosòfic– va demanar al director 
que creés un espectacle per a 
ella. Bory ja havia fet alguna 
aproximació al flamenc, havia 
estat a Sevilla, tocava la guitarra 
i fins i tot ballava una mica”, diu 

Fuster. Però, de Bory, sobretot la 
van captivar l’enfocament i el 
sentit de l’espai.

“La seva és una mirada molt 
contemplativa, molt humana, 
que deixa que les coses 
succeeixin, i això produeix un 

sentit del temps personal que 
dóna llibertat a l’espectador”. 
Pel que fa a l’escena, les idees 
de Bory no tenen res a veure amb 
les que trobem al flamenc, que 
“quasi no usa l’espai”.

Bory crea un espai escènic 
que reflecteix l’espai interior de 

la ballarina “perquè l’únic espai 
del flamenc és el de dins; aquí és 
un camp en obres, un desert, un 
espai de desolació”. I també un 
espai de transformació. I de 
duplicació i personificació. En un 
moment donat, el seu vestit de 
flamenca pren vida, com 
l’emanació de l’ideal de la 
bailaora, però també com una 
llosa feixuga. “És interessant 
perquè aquest ‘doble’ que és el 
vestit, té un pes i una manera 
pròpia de moure’s. Amb aquesta 
nina-vestit és diferent, no deixa 
mai de destorbant-me i 
necessito tota la meva atenció 
per entendre com es mou. Un 
altre element clau és l’aigua, que 
fa de mirall i d’obstacle. “Tota 
l’estona busco el suport perfecte 
per poder ballar però l’aigua és 
un element d’inestabilitat”.

Questcequetudeviens? 

La màgia de transformar-se en una altra cosa i complir un 
somni, això fa la Cie 111. Per 

COMENÇA PER AQUÍ

TRANSFORMACIONS 
“La dansa amb el temps t’obre 
l’accés a sensacions i estats 

diferents. Et fa desenvolupar una 
consciència més límpida del temps i 
de l’espai. Ara ja puc confiar més en 

el meu cos i en la meva ment!”

OBJECTES 
“Al flamenc usem molts accessoris 

(la bata de cua, el mantó, el vano...) 
però sempre integrant-los a nosaltres. 

Amb aquesta nina-vestit amb què 
ballo aquí, és diferent: no deixa mai 

de destorbar-me”.

JOCS 
“Treballar amb Israel Galván va 

transformar la meva manera de veure 
i viure el flamenc, el va convertir 
en un joc, lluny de tota aquella 

sacralització que havia conegut fins 
aleshores. Per fi era meu”.
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