
Te
at

re

38  Compra entrades i reserva taula a www.timeout.cat

Teatre Coordina  
Andreu Gomila

agomila@timeout.cat 
@andgomila

Tots les crítiques  
a timeout.cat

01. 
HISTORIA DE AMOR
Si fos de vosaltres, no em perdria 
per res del món aquesta obra dels 
xilens Teatrocinema en la qual 
barregen cinema d’animació i 
actors en directe. � Teatre Lliure: 
Montjuïc. Diumenge 17.

02. 
L’EMPESTAT
Jordi Oriol ens etziba una 
tempesta de paraules molt ben 
acompanyat per Carles Pedragosa 
en un muntatge molt bonic i una 
prova de força dels dos intèrprets.  
� La Seca. De dc. a dg.

03. 
LEHMAN TRILOGY
Si voleu saber on va començar tot, 
aquesta crisi de la punyeta que no 
ens deixa respirar (encara), heu 
de saber qui van ser i qui són els 
Lehman. � La Villarroel.  
De dimarts a diumenge.

04. 
CONILLET
La Clara Segura va agafar el text 
de Marta Galán per les banyes fa 
uns mesos al Lliure i ara ens el 
serveix de nou al Romea. La vida 
d’una dona... � Teatre Romea.  
De dimarts a diumenge.

05. 
SI SABES LO QUE HAY
Un altre ésser extraordinari que no 
us podeu perdre: Ernesto Collado. 
� Arts Santa Mònica. Del dv. 15 
al dg. 17.

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!La vida de Silvia
La companyia italiana Motus esbotza les nostres barreres 
interiors amb ‘MDLSX’. L’Andreu Gomila s’endinsa en el ‘queer’
Enrico Casagrande i Daniela 
Nicolò van engegar un projecte 
sobre les fronteres i van plantar-
se a les tanques que separen 
Mèxic dels EUA i Israel de 
Palestina. Però no van trobar la 
clau que els permetés crear un 
espectacle a partir de tot aquest 
material. Ells, els Motus, 
s’havien iniciat en la recerca a 
Alexis (Grec 2012) i van pensar 
que havien de seguir aquesta 
línia, sense haver de recórrer 
filferros exteriors. Van mirar 
davant seu i van veure la Silvia 
Calderoni, una actriu que fa 
deu anys que els 
acompanya. I, en lloc de les 
barreres exteriors, van 
decidir parlar de les 

interiors a partir de la seva 
pròpia biografia i, sobretot, la 
de Silvia, que transformen en 
una persona transsexual.
MDLSX és el nom de 

l’espectacle, una clara 
referència a la nova Silvia, 
tot i que Casagrande ens 
deixa clar que no és un 
espectacle queer. “No hi ha 
res de veritat en la història 
que ens hem inventat, ja que 
la Silvia no és transsexual, ni 
ha tingut hermafroditisme... 
Però hem buscat peces de 
literatura queer, de Pasolini, 
de Paul B. Preciado, l’Orlando 
de Virginia Woolf”, confessa el 
codirector de Motus, que 
etiqueta l’obra com a espectacle 
postdocumental, “un joc” amb 
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El teatre 
és el lloc 
on mostrem 
les nostres 
reivindicacions

parts de veritat i trossos falsos, 
en el qual l’espectador haurà 
d’esbrinar on és la ficció.

“El teatre és el lloc on mostren 
totes les nostres reivindicacions 
polítiques, el lloc que ens serveix 
per parlar del que és important 
en aquest moment”, ens diu 

Casagrande. I no cal insistir 
massa, aquí i ara, per afirmar 
que les barreres de gènere són 
un problema ben actual. 

Alhora, MDLSX és potser 
l’espectacle més íntim de la 
transgressora companyia 
italiana. Per primer cop, tenen un 
sol intèrpret en escena. Han fet 
servir vídeos de la història 
persona de Calderoni. I la 
música que sentirem forma part 
de la banda sonora vital de 
qualsevol europeu de més 30 
anys. “El lligam amb el 
personatge és molt fort”, admet 
Casagrandre. Ningú més que 
Silvia Calderoni podia assumir el 
repte: “Era difícil, però després 
de treballar junts tant de temps 
era el moment de fer-ho”. 

L’actriu es transforma, balla, 
canta, ens explica qui és i es 
deixa la pell. Però no està sola 
del tot. El paper de la tecnologia, 
aquí, és “molt important”. Com 
la Silvia personatge, els Motus 
sempre han fet espectacles 
híbrids, i la dramatúrgia no és 
només textual.

MDLSX serà al Mercat de les 
Flors el dc. 20 i el dj. 21.


