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Teatre i dansa

LA LAURA ESTÀ feta d’aigua, de 
tolls i llàgrimes. Aigua estancada 
que necessita fluir per no podrir 
el seu interior. Líquid que brolla 
en forma de paraules, històries, 
records, preguntes, revelacions, 
somnis, confessions. Podria 
ser Virginia Woolf renascuda, 
assotada i drenada pels càlids 
vents del desert del Namib. 
Podria ser el conte de la ballarina 
de Degas que després d’un 
llarg viatge acaba abraçada i 
enfangada per la tribu dels Himba.

Laura (Tamayo) és l’actriu, el 
personatge i la recitadora que en 
algun moment de l’espectacle 
pronuncia el topònim d’un 
lloc empassat per la sorra: 
Kolamanskop. Poble fantasma 
envaït pel desert, ara visitat pels 
aventurers turístics que recorren 
Namíbia. Kolmanskop també 
és el títol del projecte teatral 
ideat per Guillem Gefaell, Josep 
Carreras i la mateixa Tamayo, i el 
d’una bella metàfora que s’estén 
per la segona sala del Teatre 
Tantarantana.

Un muntatge que té cura de 
la paraula –d’elevada càrrega 
poètica–, l’espai –un bosc de 
lianes de llana–, el gest, la imatge 
i el so. Abstracte en la forma però 
clar en el missatge de compartir 

Kolmanskop
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els interrogants que s’acumulen 
en la vida d’una dona des de 
la seva infantesa, quan tantes 
preguntes essencials sobre la 
identitat queden sense resposta, 
el pasdoble Paquito el chocolatero 
és la banda sonora d’un malson 
infantil i l’ombra d’una màquina 
de cosir és un presagi d’una 
condemna imminent d’una 
invisibilitat domèstica.

Juan Carlos Olivares

DE QUÈ VA…
Una dona explica 
històries per 
explicar la seva vida. 

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
És un projecte 
atractiu per la 
bellesa de l’espai i 
la paraula.

 Teatre Tantarantana. 

Fins a l’11 de desembre. 

10 €.

EL ‘PITCH’ ÉS una versió adulta 
de l’adolescent demanant una 
paga extra als pares per a les 
seves coses. Una cerimònia 
petitòria comuna en els circuits 
de la producció audiovisual. 
Quan arribi la tardor és el títol 
del projecte de pel·lícula a la 
recerca de finançament. Aquesta 
estratègia de màrqueting 
presencial és el lleuger 
embolcall dramatúrgic d’un 
espectacle amb dos objectius 
més interessants, barrejats amb 
altres menys estimulants: la 
biografia d’un personatge que 
creix en protagonisme davant 
l’espectador –amb un discurs 
sobre l’art que enganxa molt més 
que el seu drama de superació–, 
i situar en un pla de normalitat 

Quan arribi la tardor

DE QUÈ VA…
Tres amics fan el 
projecte de la seva 
primera pel·lícula. 

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per assistir a un 
pitch.

 La Seca. Fins al 18 de 

desembre. 

10-15 €.

les propostes escèniques 
multidisciplinàries.

Sense aspiracions de radicalitat 
performàtica, amb un to amable 
i assequible, aquest muntatge 
és la narració d’un rapsode de 
l’storytelling (Jaume Viñas), la 
creació en viu d’un storyboard 
(Toni Galmés) i l’acompanyament 
musical d’un guitarrista (Gerard 
Bosch). Quan l’esforç dels tres 
se centra a evocar la pedagogia 
heterodoxa del professor retratat, 
quan es parla de Rothko, Pollock o 
Cezanne, el projecte adquireix un 
altre nivell i el públic gairebé està 
desitjant que aquesta ment oberta 
aparegui a La Seca amb el seu 
carro de diapositives sota el braç 
per continuar amb la lliçó magistral 
sobre el valor de l’art.  J.C.O.
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 ENS

AGRADA

EL CURIÓS 
INCIDENT DEL 

GOS A MITJANIT
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Tercera temporada de la 
gran adaptació de Simon 
Stephens de la novel·la de 
Mark Haddon, amb un Pol 
López de traca i mocador. 

 Teatre Poliorama. De dt. a dg. 

UN OBÚS AL COR
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Ernest Villegas dóna vida 
a un monòleg de Wajdi 

Mouawad que et glaça la 
pell i t’esperona el cervell. 

Imprescindible.
 Biblioteca de Catalunya. 

De dc. a dg.

LA TREVA
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David Selvas i Clara Segura 
formen un duet atòmic per 

protagonitzar una peça 
què passa entre una dona 
i un home entre la guerra 

i la pau.
 La Villarroel. De dt. a dg.

GENTE BIEN
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La Cubana mira enrere 
per salpebrar el clàssic de 
Santiago Rusiñol amb la 

seva història de més de 30 
anys fent-nos riure i gaudir 

del teatre. 
Teatre Coliseum. De dc. a dg.

Grans obres 
de la cartellera


