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La companyia Menú Tea-
tral (La pista, 2015) torna
a l’Atrium amb una dra-
matúrgia de Pablo Ley so-
bre els dos contes d’Alícia
de Lewis Carroll (Alícia al
país de les meravelles i Alí-
cia a través del mirall). El

seu treball indaga en el
món oníric, sempre procu-
rant que sigui l’espectador
el que es pugui imaginar
aquest viatge dins del
somni. El director David
Maqueda afirma: “No vo-
líem una Alícia concreta,
sinó que fos l’espectador el
que se la imaginés.” Els
cinc actors s’alternen els

papers (fins i tot els d’Alí-
cia) en un espai en què tot
està posat en perspectiva
en un constant desequili-
bri. L’obra es representa
fins al 31 de març  i s’adre-
ça, preferentment, a un
públic adult.

Tot i aquesta recerca en
l’univers oníric, s’és fidel al
text original, traslladant

la màgia del text també a
la il·luminació, la música
en directe i el moviment.
S’ha evitat caracteritzar el
personatge protagonista
perquè tothom s’hi pugui
sentir, per moments,
identificat. Els personat-
ges surrealistes garantei-
xen unes escenes amb una
gran ironia al costat d’al-
tres passatges en què es
perceben les obsessions i
la foscor. Si en la primera
part hi ha una constant
negació a entendre que
s’és dins del somni, en la
segona ja s’assumeix el co-
di i això permet molt més
joc; és més lluminosa. ■
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L’Atrium convida
l’‘Alícia’ més onírica

Un instant del muntatge, inspirat en el mític personatge de
Lewis Carroll ■ AMADEO BERGÉS

Laia Grau, comissària de
La revolució dels gèneres,
afirma que avui moltes sè-
ries de televisió i massa
obres de teatre perpetuen
els rols clàssics de la sexu-
alitat masculina i la feme-
nina. El repte d’aquest
programa, que intercala
conferències, tallers i es-
pectacles (del 16 de març
al 30 d’abril) a la Sala Bec-
kett, és donar elements
perquè el ciutadà percebi
aquests mecanismes dins
de la cultura i també per-
què els mateixos creadors
en prenguin consciència i
evitin caure en el parany
d’home actiu i dona que
espera. La invitació d’es-
pectacles que donen veu
als transgèneres (“els que
viatgen a l’altre sexe però
no s’operen”) i transsexu-
als (“els que viatgen i s’o-
peren”) trenca el codi so-
cial històric imperant.

Núria Varela, una de les
ideòlogues de la llei de la
violència domèstica que
va signar el govern de Za-
patero el 2004 per mirar
d’erradicar la violència de
gènere, obrirà el cicle di-
jous vinent. Irati Jiménez,
periodista basca que ha in-
vestigat les sèries des dels
anys seixanta fins a l’actu-
alitat, constatarà que no
han variat els rols dels se-
xes, tot i aquests cinquan-
ta anys de diferència. A
CSI, per exemple, comen-

ta Grau, tot i que sempre
hi ha guionistes diferents
“sempre hi ha una tensió
sexual que mai es resol”.

És a partir de la tercera
setmana que es plantejarà
com canviar aquesta visió
vella a partir de les expe-
riències dels transgène-
res. Miquel Missé explica-
rà com a sociòleg i també
des de la seva experiència
personal com es constru-
eix una identitat masculi-
na: el seu repte és sentir-se
còmode com a home amb
una actitud que es distan-
cia dels paràmetres que

habitualment rebutgen
els transgèneres, per ex-
emple. També l’homose-
xualitat és un camp en el
qual es trenca amb les je-
rarquies home-dona i que,
comenta la comissària,
“ens pot fer més lliures”. El
musical Limbo està inspi-
rat en el testimoni de Mis-
sé. Ara es podrà veure del
30 de març al 9 d’abril.
També és reveladora
Crotch (estrenada a Fira
Tàrrega), en què es trenca
la dicotomia home-dona
que interpreta un equip en
el qual hi ha professionals i

testimonis: del 23 al 26 de
març.

La Sala Beckett estrena
Eva i Adela als afores, de
Mercè Sàrrias, amb la di-
recció de Toni Casares i
que interpreten Rosa Re-
nom i Sílvia Bel (del 22 de
març al 30 d’abril). Es
tracta d’un encàrrec que
construeix dos personat-
ges femenins allunyats
dels estereotips: elles es
pregunten, desacomple-
xades i lliures, si els que-
den motius per intervenir
en la vida comuna.

El cicle determina

quins són els estereotips
en la ficció per promoure
un debat que evidenciï els
esquemes i models cultu-
rals d’un món eminent-
ment masculí i patriarcal.
Per Laia Grau, és difícil de
percebre-ho en el món
simbòlic de la cultura, pe-
rò, “un cop ho experimen-
tes, ja mai més podràs dei-
xar-ho”. El cicle s’allunya
de l’amargor, de la queixa,
i proposa una lectura en
positiu, que ofereixi pro-
postes per normalitzar
una mirada que trenqui
els estigmes culturals. ■

Estripar l’estereotip
La Sala Beckett convida a un cicle de reflexió i ficció en el qual es denuncia l’ús de
patrons conservadors en les sèries i la dramatúrgia contemporània
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Una imatge del muntatge ‘Eva i Adela als afores’, que s’estrenarà a la Sala Beckett dins del cicle ‘La revolució dels gèneres’ ■ DAVID RUANO

La Sala Beckett
promou una
nova mirada
sobre els cànons
de l’home i la
dona a l’escena


