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CLOSE TO LIZA
Sí, és ella! La diva ha decidit començar el nou any amb nosaltres.
I recordar-nos que “la vida és un cabaret” des de la intimitat
d’El Maldà, allunyada per una vegada dels grans focus que l’acom-
panyen des que va néixer fa ara setanta anys: quan ets filla de dues
celebritats com ara el gran director Vincente Minnelli i la llegen-
dària i fantàstica actriu i cantant Judy Garland, estàs condemnada
a aquesta mena de fama. Tot i que, com tots sabeu, després Liza
Minnelli –perquè és d’ella de qui estem parlant; ho dic per si encara
quedava algun despistat– va fer mèrits personals per continuar
ocupant un lloc d’honor en el pavelló de la fama… Fins i tot per
convertir-se en tota una icona, com ens recorda la imatge pop art
que li va dedicar Andy Warhol i en què s’inspira el cartell d’aquest
espectacle en el qual (ha arribat l’hora de la veritat) no actua la
Liza real. Però sí que podrem repassar tant els seus grans èxits com
la seva ben complexa biografia personal. Com diu l’emblemàtica
cançó de la mítica pel·lícula que li va fer guanyar un Oscar: “Què
té de bo quedar-te assegut i sol a la teva habitació? Vine on sona
la música, vine al cabaret!”. DIR. ARTÍSTICA: XAVI CASAN. PIANO I
DIR. MUSICAL: DANI CAMPOS. INT.: VIRGÍNIA MARTÍNEZ. LLOC: EL
MALDÀ. C/ DEL PI, 5. METRO: LICEU (L3). TEL.: 931 647 778. DATA:
FINS AL 27/2. PREU: 14-20€. HORARI: DL., 21H.• Elmalda.cat

EL TEST •••
El 75% del repartiment ha canviat. Però aquest continua sent el
mateix test que ja es va posar a prova la temporada passada amb
un èxit notable: el test (basat en un altre de ben real, per cert)
que t’obliga a decidir entre obtenir ara mateix 100.000 euros
trinco-trinco o saber esperar, i obtenir-ne un milió d’aquí a deu
anys. I mentre aneu rumiant la resposta, podeu gaudir d’una bona
comèdia de Jordi Vallejo; una d’aquelles comèdies que tenen com
a marc un sopar d’amics. I en què un tema en aparença intrans-
cendent (la pregunta d’un test) serveix de detonant que fa aflorar
la feblesa i uns quants secrets, com passa en les obres de Yasmina
Reza, l’autora d’‘Art’, que sembla una altra influència evident si
recordem que en aquest cas el detonant del conflicte és un quadre
en blanc. A ‘El test’, els personatges resulten massa estereotipats,
i l’estructura de l’obra, un xic previsible. Però la seva mecànica
funciona prou bé per garantir la diversió amb el puntet amarg que
requereixen aquesta mena de situacions. DE JORDI VALLEJO. DIR.:
CRISTINA CLEMENTE. INT.: SERGIO CABALLERO, CARME POLL, CLÀU-
DIA COSTAS, DAVID VERT. LLOC: SALA MUNTANER. MUNTANER, 4.
METRO: UNIVERSITAT (L1, L2). TEL.: 934 515 752. DATA: FINS AL
22/1. PREU: 20-22€. HORARI: DE DC. A DS., 20.30H; DG., 18.30H.

25% DE DESCOMPTE • Salamuntaner.com

+ estrenes

Les històries que tenim més
a prop són de vegades les
més difícils d’explicar. Així
és com ho veu l’autora i di-
rectora LauraMihon, que
ja va presentar l’any passat
al Tantarantana la seva pri-
mera obra, Quan acabi la nit.
I ara li toca donar el tret de
sortida de la tercera edició de
Cicló, el cicle posat en mar-
xa pel Tantarantana que di-
fon la feina d’un grapat de
companyies independents
residents en aquest mateix
teatre, i amb moltes ganes de
relacionar-se amb el públic
i d’apropar-se a temes con-
temporanis d’una manera di-
ferent. Companyies com ara
aquest col·lectiu que porta el
nom de La Santa (i fa servir la
imatge de la verge de Guada-
lupe com a logo), perquè en-
tén que el teatre és “un espai
de ritual col·lectiu i sagrat”
on es venen a trobar de forma
irreverent el mundà i el diví.

La vida dels altres
Però, de moment, centrem-
nos en un tema tan terrenal
com ara el de les dictadu-
res d’un signe o un altre que
acostumen a elaborar exten-
sos dossiers sobre els ciuta-
dans sospitosos de pecar
contra elles amb obres i/o
pensaments i que conviden
a practicar la delació com a
esport nacional. La dicta-
dura de Ceausescu va ser
un bon exemple del que dic.
I Mihon ho sap molt bé, per-
què precisament és nascu-
da a Romania. Fa poc més
d’una dècada, el govern ro-
manès va autoritzar tots els
ciutadans del país a consul-
tar aquells dossiers que els
afectessin directament. I,
com és fàcil d’imaginar, van

RAMON OLIVER

EL COL·LECTIU LA SANTA ATERRA AL TANTARANTANA PER VIATJAR A UN PAÍS

DE L’EST ON ELS DOSSIERS MÉS SECRETS JA SÓN DE DOMINI PÚBLIC

Obrir carpetes és
altament perillós

Entre aquests arxivadors s’oculten drames particulars derivats de les dictadures polítiques. FOTO: DANI RUIZ

començar a sortir a la llum
sorpreses ben desagra-
dables entorn de persones
molt properes.
Sorpreses com ara les que

es poden trobar els dos ger-
mans d’aquesta obra, que
han tornat al país dels seus
orígens per buidar la ca-
sa dels pares i posar-la a la
venda. I sorpreses com les
que ha anat descobrint al
llarg del temps el tercer per-
sonatge de la història, un
arxiver acostumat a ficar el
nas en documents relatius a
persones desconegudes. Diu
la Laura que, en el seu cas,
cap familiar ha gosat encara
obrir el seu dossier perso-
nal. I si ho ha fet, afegeix,
s’ha guardat molt de revelar
el que hi hagi trobat.

UNA CASA A L’EST

DRAMATÚRGIA I DIR.: LAURA MIHON. COL·LECTIU LA SANTA. INT.: ADRIÀ OLAY,
ARÁNTZAZU RUIZ, PAU SASTRE. LLOC: TEATRE TANTARANTANA. C/ DE LES
FLORS, 22. METRO: PARAL·LEL (L2, L3). TEL.: 934 417 022. DATA: FINS AL 29/1.

PREU: 14-21€. HORARI: DE DC. A DS., 21H; DG., 19H. • Tantarantana.com

Sergio Caballero i Clàudia Costa passen un test. FOTO: JÚLIA SIMÓ
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