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DÉU ÉS BELLESA
Coneixeu l’obra de Vilho Lampi, considerat una de les grans figures
de la pintura finlandesa de tots els temps? Doncs ara teniu ocasió
no solament de familiaritzar-vos-hi, sinó fins i tot de compartir amb
el mateix Lampi el moment de creació de vuit de les seves pintures.
Cal dir que Lampi es va suïcidar amb trenta-set anys, llançant-se
al riu des d’un pont (i els rius i els ponts havien format part sovint
de la seva pintura) el 17 de març del 1936. Però no entrem en
fase depressiva, perquè, tal com ho veu la directora, Alícia Gorina,
aquest espectacle –amb el qual la companyia Parking Shakespeare
torna a sortir del ‘pàrquing’ i a oblidar-se de Shakespeare– es
planteja com una reivindicació del paper que l’art ha d’exercir en
la nostra societat, justament per contribuir, entre altres coses, a
allunyar-nos de la idea del suïcidi. Dit això, cal afegir que la recerca
de la bellesa empresa per Lampi en cadascun dels vuit fragments
que integren la proposta no té res de fàcil. Però és que ell tampoc
és, precisament, un personatge fàcil. Tan polièdrica resulta la seva
personalitat que cada cop que es posi a pintar un d’aquests vuit
quadres se’ns presentarà sota la pell d’un/a intèrpret diferent.
Així podrem entendre més fàcilment uns canvis d’humor, que, en
paraules de la mateixa Alícia, fan que de vegades adopti actituds
èpiques per semblar, tot seguit, un ésser poruc i ridícul, tocat de
molesta megalomania, tan còmic quan s’ho proposa com patètic
quan no ho vol semblar. Coses d’un geni a la recerca de la bellesa.
DE PAAVO RINTALA I KRISTIAN SMEDS. DIR.: ALÍCIA GORINA. CIA.
PARKING SHAKESPEARE. INT.. ÒSCAR BOSCH, MARIA CASELLAS, MI-
REIA CIRERA, ADRIÀ DÍAZ, PEP GARCIA-PASCUAL, SANTI MONREAL,
RICARD SADURNI. LLOC: EL MALDÀ. C/ DEL PI, 5. METRO: LICEU (L3).
TEL.: 931 647 778. DATA: FINS AL 12/2. PREU: 14-20€. HORARI: DE
DC. A DV., 20.30H; DS., 18 I 21H; DG., 18H. • Elmalda.cat

THERE IS NO HERE
No es podia esperar menys d’aquesta sala: a la Hiroshima han
començat l’any llançats. I després d’haver demostrat amb ‘Traum-
boy’ que ser xapero i artista performador són dues coses totalment
compatibles, ara es proposa demostrar-nos que qualsevol espai
pot transformar-se en qualsevol altra cosa, amb el simple ajut d’un
músic disposat a integrar-se en una pantalla de croma. Gisle Martens
Meyer es pregunta si la tecnologia digital ens activa o bé ens desac-
tiva. I la seva resposta promet resultar hipnòtica, tant en l’aspecte
visual com en el sonor. DE GMM. LLOC: SALA HIROSHIMA. VILA I VILÀ,
67. METRO: PARAL·LEL (L2, L3). DATA: FINS AL 22/1. PREU: 14€.
TEL.: 933 155 458. HORARI: 21H; DG., 19H.• Hiroshima.cat

+ estrenes

Noho digueu a capmembre de
l’equip de governmunicipal (ja
sabeu com es posen quan es to-
ca el tema), però el cas és que
acaba d’obrir al cor deCiutat
Vella un nou establiment hos-
taler que ofereix alhora unmolt
gustós servei de restauració.
D’això últim, en podreu donar
bona constància quan perce-
beu les nutritives olors que sur-
ten de la cuina d’aquest hostal
regentat per una hostalera que
no ha deixat de parar taules des
que el granmestre venecià
CarloGoldoni la va convertir
en protagonista d’una de les se-
ves sensacionals comèdies, cap
amitjan segle XVIII. Tot i que
ningú diria l’edat que té veient-
la anar sempre tan atrafega-
da i actuant també sempre de
manera tan descaradament
alegre comho fa ella. I és que
ja se sap: quan una noia de bon
veure com ara laMirandolina
–que se’ns presenta ara amb el
rostre deLauraAubert– porta
ella soleta un establiment així,

s’ha d’acostumar a tenir sem-
pre al voltant seu ungrapat de
borinots amb ganes d’obtenir
quelcommés que un bon servei
d’hostaleria, i ha de saber com
parar-los els peus amb gràcia.

I aquest, de què va?
Això que us dic, passava a
l’època de Goldoni i continua-
va passant en aquell inici dels
anys seixanta en què Federi-
co Fellini donava a conèixer
al món La dolce vita romana.
Precisament, l’època que Pau
Carrió (ja sabeu, el director
delHamlet del Lliure) ha triat
per situar el seumuntatge de
l’obra. Unmuntatge que ens
ve a recordar la dèria que La
Perla 29 sempre ha sentit per
tot allò que ve d’Itàlia, pas-
ta al plat inclosa. I que ens re-
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Mirandolina (Laura Aubert, al centre), en companyia dels seus clients i/o enamorats. FOTO: DAVID RUANO

La pintura de Lampi, feta teatre. FOTO: XAVI GIL

corda també que el tema de la
guerra dels sexes ve demolt
lluny. LaMirandolina –siguem
francs– sovint ha sabut treu-
re un cert profit de la feblesa
que els homes acostumen a
sentir per ella. Però ara se li
ha presentat a l’establiment
un espècimen ple d’orgull i
misogínia que sembla immu-
ne als seus encants. I això no
es pot deixar passar. Com diu
Carrió, de vegades, de tant vo-
ler-ho tot, no sabemni el que
volem: volem amor, i passió, i
compromís, i alhora llibertat,
i espai personal, i estabilitat, i
aventura boja… I acabemmun-
tant uns embolics tan gros-
sos com els quemunten els
protagonistes d’aquest joc que,
segons La Perla 29 , va ple de
“plaers, música i menjar”.

L’HOSTALERA

DE CARLO GOLDONI. DIR.: PAU CARRIÓ. LA PERLA 29. INT.: LAURA AUBERT, DAVID
VERDAGUER, JÚLIA BARCELÓ, JAVIER BELTRÁN, JORDI ORIOL, ALBA PUJOL, MARC
RODRÍGUEZ. LLOC: BIBLIOTECA DE CATALUNYA. HOSPITAL, 56. METRO: LICEU (L3).
TEL.: 932 171 770. DATA: FINS AL 26/2. PREU: 22,50-26,50€. HORARI: DE DT. A

DS., 20.30H; DG., 19H.• Laperla29.cat

La pasta, ens
agrada al dente!

LA PERLA 29 I PAU CARRIÓ FAN DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA UN HOSTAL

REGENTAT PER MIRANDOLINA, L’HOSTALERA CREADA PER CARLO GOLDONI


