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La vida es llegeix a EL PERIÓDICO

PER NOMÉS

1€

De dilluns a divendres, cada dia, li oferirem un nou llibre, per només 1 €.
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Rafael Metlikovez i Xavier Theros estrenen ‘Franco ha muerto o cómo idiotizar a un pollo’

Accidents Polipoètics se’n riuen de la transició
TEATRE I PRESENTACIÓ

ELENA HEVIA
BARCELONA

De la unió artística de Xa-
vier Theros, autodefinit

poeta que es dirigeix a la gent que
no llegeix poesia, i de Rafael Metli-
kovez, escriptor i terapeuta familiar,
va néixer fa més d’una dècada una
de les formacions més atípiques del

panorama teatral català, Accidents
Polipoètics. Tan especials són, que
ni tan sols es consideren actors, en-
cara que moltes nits pugin a un es-
cenari amb la intenció de dictar una
conferència que a algun espectador
despistat li pot semblar un muntat-
ge teatral.

Avui ho faran a la Sala Beckett, on
s’estaran fins al 29 de maig amb el

seu nou treball, Franco ha muerto o
cómo idiotizar a un pollo, un repàs di-
vertit i sense misericòrdia sobre la
transició espanyola. Theros i Metli-
kovez han respost a la invitació de
Toni Casares, director del teatre de
Gràcia, que s’ha cregut en l’obliga-
ció moral d’acollir la parella, abans
assidus visitants del Malic ara que el
teatre està definitivament tancat.

«Però no ho fem per pietat, sinó
per aquesta sana enveja que ens
provocava la seva programació»,
aclareix Casares.

Theros i Metlikovitz tenien 13 i
12 anys el dia que va morir el dicta-
dor i la seva visió del que va venir
immediatament després gairebé no
té nostàlgia i sí molta mala bava
controlada. «Gràcies a l’humor es

poden dir moltes coses sense que
ningú se senti excessivament ferit»,
apunta Theros, recordant que enca-
ra no s’ha fet una reflexió a fons so-
bre el pas a la democràcia. «Just 30
anys més tard, hem començat a as-
similar totes les contradiccions que
llavors convenia ocultar».

Per Metlikovitz no és fortuït que
ara es parli de reforma constitucio-
nal, d’obrir les fosses comunes de la
guerra civil o de fer baixar del pedes-
tal les estàtues de Franco. Aquest
oblit que ha blanquejat la figura del
dictador i el nostre passat recent ha
portat a alguna situació curiosa. Se-
gons el polipoètic, «ens hem permès
el luxe de perseguir dictadors llati-
noamericans, oblidant que aquí
també en vam tenir un».

Així que la parella no té tan clara
l’afirmació del títol, Franco ha muer-
to, però sí l’aclariment posterior: «A
un pollastre se l’idiotitza donant-li
missatges contradictoris». Aquesta
metàfora político-avícola es repre-
sentarà a l’escenari de la sala Beckett
amb l’equip d’atrezzo habitual –«el
mateix d’altres obres, sempre fem
el mateix», diu Theros en un to
d’autoparòdia– un faristol, la matei-
xa maleta d’altres vegades i el seu
afilat i surrealista sentit de l’hu-
mor.<

Sergi Fäustino
parodia l’artista
d’avantguarda
Matthew Barney
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Amb una faldilla de valen-
ciana, una perruca de falle-

ra i uns botifarrons a la boca.
D’aquesta manera apareixerà l’actor
i performer Sergi Fäustino en l’espec-
tacle El cremaster de los cojones, que
des d’avui fins diumenge es presen-
ta al Mercat de les Flors. La raó d’un
vestit tan insòlit és que Fäustino in-
tenta parodiar l’espectacle «carís-
sim» realitzat per l’artista de culte
nord-americà Matthew Barney a ex-
penses del Guggenheim de Nova
York. «El que faig jo n’és una còpia
cutre» admet Fäustino. L’original,
The cremaster cycle, una acció en què
Barney apareixia vestit d’escocès
mentre escalava un edifici, va ser
immortalitzada en una pel.lícula
que l’artista va rodar durant 8 anys.
«El film –segons Faustino– té un mis-
satge que només Barney entén».

El muntatge local a més de ser
una paròdia crítica «filtrada pel tipi-
cal spanish» intenta «riure’s una mi-
ca de com funcionen les coses en
la cultura». El cremaster de los cojo-
nes –el cremàster és un múscul que
controla els testicles– es podrà se-
guir també des del bar del Mercat
perquè les diferents accions seran
projectades en una pantalla situada
al vestíbul.<
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