
30Compra entrades i reserva taula a  timeout.cat

Teatre i dansa

FI DE L’OBRA i toca ordenar una 

mica el remolí d’imatges que 

s’han concentrat al Maldà. 

Primer esbrinar qui és Vilho 

Lampi; després saber qui són 

Paavo Rintala i Kristian Smeds. 

Amb Google com a guia aviat 

podem assegurar que Parking 

Shakespeare i Alícia Gorina –la seva directora convidada 

d’hivern– s’han convertit en ambaixadors del prestigi artístic 

de Finlàndia: són un pintor de ment inquieta que va acabar 

llançant-se des d’un pont, un prolífic escriptor i teòleg, i un 

dels dramaturgs i directors d’escena amb més predicament 

entre els teatres escandinaus i centreeuropeus.

La dada en fred permet reposar una proposta que 

segurament busca un llenguatge propi al caos que proposa 

Smeds en les seves obres; textos plens d’energia, sense 

lligams, que ell mateix concep amb l’efecte desintoxicant 

d’una sauna. Enmig de l’enrenou de paraules i accions es 

troba a faltar una major tensió subterrània, una directriu, el 

diagrama invisible d’una detonació controlada.

L’energia de la companyia és inestable. Puja o baixa 

depenent de l’intèrpret que assumeix el retrat de Lampi 

i els seus quadres. Les paraules brollen en un corrent de 

bogeria més intuïda que sentida. En canvi, el desplegament 

performàtic explica molt millor el conflicte d’un artista que 

se sent desplaçat, i que en realitat és més un autoretrat de 

l’autor dramàtic que del pintor. Un salvatge paisatge d’action 

painting cobreix el terra del Maldà i allí, en aquest camp de 

volums i textures ferides per la ira, la burla i la desesperació, 

s’albira a on podria haver arribat aquest projecte. 

Juan Carlos Olivares

DE QUÈ VA...
Escenificació de 
deu quadres del 
pintor finlandès 
Vilho Lampi.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per triar si us agrada 
més la paraula o 
l’acció.

 El Maldà. Fins al 12 de 

febrer. 14-20 €.

Déu és bellesa
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ÉS UNA EXPRESSIÓ marinera, ‘de carenes 

al cel’, que indica la posició d’un vaixell que 

camina sobre les onades. Un títol d’evocació 

poètica per a un espectacle d’al·luvió aixecat 

amb materials heterogenis ordenats amb 

quatre cants que sembla buscar el camp de les 

emocions líquides sense trobar-lo gairebé en 

cap moment. Com diu la companyia, “un intent 

necessàriament fallit d’arribar a l’horitzó”. Sí, 

fallit. Sens dubte són les imatges gravades a la 

guerra de Síria per Alba Satorra el més punyent 

d’aquesta creació multidisciplinària on es 

barregen sense objectiu aparent històries, 

contes de sirenes modernes travessades pel 

record d’Ulisses amb càlides frases musicals 

(magnífics els instruments) i projeccions sobre 

la mar Mediterrània, motiu que vol inspirar 

un treball que apunta a la sensibilitat sense 

aprofundir. S.F.

ÉS UNA DE les obres més representades de 

Jean-Paul Sartre. L’any passat en vam conèixer 

una bona versió, Huis clos (A porta tancada), 

amb notables interpretacions a la Sala Atrium. 

Malgrat el canvi de nom, la proposta del 

Teatre Akadèmia se cenyeix a l’original sense 

canvis significatius, no aporta cap mirada 

innovadora i en conjunt mostra que el text va 

gran a la companyia. La funció pateix d’errors 

difícilment esmenables com la joventut del 

càsting, que no vol dir tant inexperiència com 

manca dels senyals que el temps imprimeix 

en l’ànima, una cosa que forma part de 

tothom i que és material sensible en mans 

d’actors i actrius. Tampoc l’espai escènic 

hi ajuda, d’una fragilitat i transparència 

que inhabilita la sensació d’aïllament dels 

tres protagonistes. La direcció mostra 

les febleses d’un entregat i voluntariós 

treball. Santi Fondevila

De carenes al cel
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No exit
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DE QUÈ VA…
Viatge per la 
Mediterrània amb 
text, projeccions i 
música en viu.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Perquè és 
d’Obskené, 
companyia resident 
de la Beckett.

 Sala Beckett. Fins al 

diumenge 5. 18 €.

DE QUÈ VA…
Després de morir, 
tres estranys són 
conduïts al seu 
últim estatge.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
El text de Sartre no 
passa de 
moda.

 Teatre 

Akadèmia. 

Fins al 19 

de febrer. 

18-22 €.
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