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Guerra fratricida 
als teatres 

del Matadero 
de Madrid

●● Les Naves de la discòrdia. Quin 
rebombori a Madrid amb la presen-
tació de la programació de les Naves 
Matadero! Concretament de dues 
d’elles, que són les que fa uns anys 
va inaugurar i programar Mario 
Gas, quan va ser director del Teatro 
Español. El nou Ajuntament madri-
leny ha separat les Naves de l’Espa-
ñol, que actualment dirigeix Carme 
Portaceli, i va convocar un concurs 
per a la seva gestió que va guanyar el 
projecte liderat per Mateo Feijóo. 

● Blanca Portillo ‘dixit’. La nova 
direcció canvia totalment les línies 
dels espais i això ha molestat molt 
uns sectors del món teatral que sen-
ten seus aquests escenaris. La gran 
actriu Blanca Portillo va arribar a 
escriure que el teatre estava de dol. 
Per què? Doncs perquè les compa-
nyies com la seva dedicades a un te-
atre contemporani de la paraula ja 
no tindran accés a aquest teatre. 

● Nous llenguatges. I és que les 
Naves, rebatejades com a Centro 
Internacional de Artes Vivas, s’ori-
entaran cap al teatre més avant-
guardista i performatiu, i cap a les 
hibridacions escèniques. És a dir, 
d’espectacles com aquells de què 
gaudíem, no sempre, en els Radicals 
del Lliure, com alguns que progra-
men de tant en tant el Mercat de les 
Flors i el Temporada Alta, i especta-
cles molt propers als programats a 
la sala barcelonina Hiroshima. 

● Però si és dansa! El teatre de sem-
pre contra el teatre més nou. O més 
ben dit, el teatre de sempre exigint el 
seu espai i menyspreant el més nou. 
“No és en contra de ningú, però que 
els donin unes altres naus buides!”, 
han arribat a dir. Germà ric, germà 
pobre. Conflicte fratricida. I ben mi-
rat, la programació presentada fins al 
juny és bàsicament dansa, música i el 
nou teatre documental de Milo Rau 
que veurem al Lliure. 

● ‘El País’ fa el ridícul. Massa al-
darull. No sé quantes vegades un di-
ari prestigiós com El País ha fet un 
editorial sobre cultura, cap gairebé 
segur sobre teatre, però dijous es 
despenjava amb una andanada con-
tra Feijóo que en realitat anava con-
tra l’Ajuntament: “Vol enlluernar 
amb un discurs pretensiós que s’ali-
menta amb la pitjor herència dels 
artistes que van inventar els ismes”. 
Són maneres? Posats a desqualifi-
car, ho fan amb Susanne Linke, 
Merce Cunningham, Silvia Calde-
roni (fantàstic el MDLSX vist al 
Grec). Desconeguts del gran públic, 
diuen.e 

El traspunt

CRÍTIC TEATRAL 

SANTI FONDEVILA

Paral·lelament a l’oferta forma-
tiva, hi ha tres propostes teatrals. 
La primera (del 22 al 30 de març) 
és una producció pròpia de la sala 
escrita per Mercè Sarrias i dirigi-
da per Casares: Eva i Adela als afo-
res. La història està ambientada en 
un futur “en què el tema del gène-
re està molt superat i les dues pro-
tagonistes són mestresses de la se-
va vida sentimental”, explica Sarri-
as. Els dos personat-
ges, interpretats 
per Sílvia Bel i 
Rosa Renom, 
són dones es-
trafolàries que 
viuen en el seu 
món de ficció 
i es troben 
amb un te-
ma que po-
sarà a prova 
la seva mo-
ral i condi-
cionarà la se-
va desconne-
xió amb el siste-
ma: avisar o no la 
futura víctima d’un 
assassinat. 

Les altres dues obres 
són multidisciplinàries i 
reflexionen sobre la iden-
titat de gènere. El 23 de 
març es presentarà Crotch, 
de la companyia Baal, de Ca-
talina Carrasco i Míriam Es-
curriola. És una performance que 
planteja la desaparició del gènere 
com a solució a la desigualtat i 
uneix la dansa amb els textos so-
bre vivències d’activistes transse-
xuals que participen directament 
en l’obra. Per acabar, el 30 de març 

torna Limbo, una peça de la com-
panyia Les Impuxibles que reflexi-
ona sobre el significat del transgè-
nere: “La història és el trànsit de la 
Berta a l’Albert, un camí amb el 
qual connectes des de l’emoció i no 
des de la raó”, explica la pianista 
Clara Peya.  

En les conferències i els tallers hi 
participaran l’especialista en vio-
lència de gènere Nuria Varela i el 
Col·lectiu Candela, que visualitzaran 
el tics masclistes de la vida quotidi-
ana; Irati Jiménez analitzarà les sè-
ries americanes dels anys 50 fins a 
l’actualitat; l’activista transsexual 

Miquel Missé i la cooperativa Fil 
a l’Agulla estudiaran els lí-

mits que imposa el gène-
re; Brigitte Vasallo 

parlarà del poli -
amor des d’un 

camp polític i 
econòmic, i 
Iratxe Fres-
neda Delga-
do farà un 

taller sobre 
la nova femi-

nitat als països 
nòrdics.e

ARTS ESCÈNIQUES

Després de les agressions homòfo-
bes dels últims dies, és evident que 
encara hi ha col·lectius que han de 
lluitar per trobar el seu lloc fora de 
la dictadura dels estereotips de gè-
nere. Feminisme, transsexualitat, 
homosexualitat i poliamor són al-
guns conceptes que formen part 
d’aquest canvi social, en un món en 
què el sistema binari home-dona ha 
quedat caduc. Sota el títol La revolu-
ció dels gèneres. La construcció dels 
estereotips en la ficció, la Sala Bec-
kett dedica el seu tercer cicle a do-
nar veu a artistes, activistes i profes-
sionals en tres espectacles i vuit 
conferències i tallers –des de demà 
fins al 30 d’abril– que incidiran en 
una temàtica “que ens interpel·la di-
rectament com a creadors”, segons 
Toni Casares, director de la Beckett.  

“Els grans creadors de relats i 
identitats de gènere en la nostra 
societat són els informatius, la fic-
ció i la publicitat, però nosaltres 
hem posat el focus d’interès en la 
ficció per començar a canviar el 
marc cultural”, diu la comissària 
del cicle i especialista en políti-
ques de gènere, Laia Grau. “La ma-
nera com fem i consumim el gène-
re en la ficció marca l’ordre social 
i n’hem de ser conscients perquè 
tots portem una motxilla de mas-
clisme a l’esquena”, afegeix Casa-
res. La revolució dels gèneres des-
articula aquesta motxilla en qua-
tre blocs, cada un dels quals cons-
ta d’una part teòrica, condensada 
en una conferència, i una de pràc-
tica, presentada en un taller.  
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La Beckett dinamita el sistema patriarcal
‘La revolució dels gèneres’ reflexiona sobre els estereotips i les desigualtats

Una Hedda Gabler addicta a Facebook

les petites grans sorpreses del festi-
val Temporada Alta i ara és el Tea-
tre Lliure que l’aixopluga a l’Espai 
Lliure de Montjuïc dues setmanes, 
del 15 al 26 de març. 

Filla del seu pare fa referència al 
condicionament familiar d’aques-
ta dona brillant i d’educació selec-
ta que escull un casament còmode 
per mantenir l’estatus, tot i les seves 
excentricitats. L’arribada de Løv-
borg desestabilitzarà aquest fràgil 

equilibri. L’aristocràcia d’Ibsen aquí 
transmuta en burgesia catalana, i 
els temes que abordava el drama-
turg noruec hi són presents des 
d’una mirada contemporània: la 
necessitat de mostrar-se a l’apara-
dor públic (encara que la realitat si-
gui secretament frustrant) avui es 
vehicula a través de xarxes com Fa-
cebook. “Entre el que som i el que 
ensenyem hi ha una distància. Tots 
podem ser Hedda Gabler”, afirma 
Miró, que assenyala que han esqui-
vat els prejudicis respecte als perso-
natges femenins. “Mostrem les nos-
tres ambicions i misèries”, reconeix 
Pol López. “Hi ha els nostres fantas-
mes, pors i limitacions –afegeix Pau 
Vinyals–. Ibsen t’enfronta a tu ma-
teix i a preguntes com: vols dir que 
lluites prou per ser qui vols ser?” 

Aquesta serà la setena obra de la 
companyia Solitària des del 2010, 
però és la primera on actuen els seus 
tres integrants, tres intèrprets amb 
unes agendes molt atapeïdes que 
comparteixen un caràcter fort i una 
personalitat singular que volen por-
tar al límit interpretatiu.e

Júlia Barceló, Pol López i Pau Vinyals en la versió de 
Hedda Gabler de la cia. Solitària. ALBERT PONS / TEATRE LLIURE

Filla del seu pare és una filla il·legí-
tima i rebel de la Hedda Gabler de 
Henrik Ibsen. El dramaturg Aleix 
Aguilà i la companyia Solitària han 
agafat el clàssic drama de finals del 
XIX i l’han convertit en una “versió 
irreverent, personal i desacomple-
xada”, diu el director convidat Pau 
Miró, i encara hi podríem afegir ac-
tual i concentrada, sobre “una do-
na que intenta encaixar els seus ide-
als en un clixé de societat ben medi-
ocre”. “Cada cop ho intenta més i 
encaixa menys, i és un esforç devas-
tador”, afegeix. Entre la nit de Cap 
d’Any i el dia d’any nou i amb només 
tres personatges que conserven 
l’esperit dels originals i els seus des-
tins (la Hedda, el seu flamant marit, 
Jørgen Tesman, i el seu vell amic es-
criptor, Ejlert Løvborg), Aguilà fa 
precipitar els esdeveniments “des 
d’una comèdia de vodevil cap a la 
foscor que devora els personatges”, 
descriu Miró. L’obra va ser una de 
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Aparador 
“Entre el que 
som i el que 
ensenyem hi 
ha distància”, 
diu Pau Miró 

Sílvia Bel i 
Rosa Renom 
interpreten 
Eva i Adela als 
afores, de 
Mercè Sarrias. 
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