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■ El tàndem de hip-hop Wang-Ramirez: 
de Madonna al Mercat de les Flors

La dansa de Honji Wang & Sébastien Ramirez té un 
segell tan singular (és una evolució del hip-hop 
creuat amb dansa contemporània i tocs d’humor) 
com els seus orígens: ell, francès d’ascendència 
espanyola, i ella, alemanya de pares coreans. Al 
Mercat de les Flors, del 6 al 9 d’abril, presenten 
dues peces sobre l’amor, la multiculturalitat i el 
compromís: Monchichi (2011) i Everyness (2016). 
La companyia ha despuntat a escala internacional: 
ha coreografiat un número de la gira de Madonna. 

enbreu

La companyia anglesa Forced Entertainment porta 
al Teatre Lliure fins diumenge les obres completes 
de Shakespeare, però de manera singular: a cada 
funció, un sol actor fa una narració improvisada 
del text (sense sobretítols), d’una hora de durada, 
amb objectes domèstics i sobre una taula. Així, es 
poden veure 36 obres en què Hamlet és un tinter, i 
Juli Cèsar, una ampolla d’oli. “No fem poesia. 
Expliquem una història d’una manera planera amb 
objectes quotidians”, descriu l’actor Robin Arthur.

■ Totes les obres de Shakespeare 
amb objectes i sobre una taula

L’escriptor i cineasta Ray Loriga (Madrid, 1967) va 
guanyar ahir la 20a edició del premi Alfaguara de 
novel·la amb Rendición. Es tracta, segons el jurat, 
d’una “faula lluminosa” sobre l’autoritat i la 
manipulació col·lectiva que també aborda 
qüestions com la pèrdua, la paternitat i els 
afectes. Rendición és la desena novel·la de Loriga, 
que va debutar el 1992 amb Lo peor de todo. 
També ha escrit Tokyo ya no nos quiere, Ya sólo 
habla de amor i Za Za, emperador de Ibiza.

■ Ray Loriga guanya el vintè premi 
Alfaguara per ‘Rendición’
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La Sala Atrium denuncia la 
violència institucional a ‘Ah!’

triarcat. Només tres actors (Martí 
Salvat, Josep Sobrevals i Cristina 
Arenas) interpreten els diferents 
rols del muntatge, per on desfilen 
Ronald Reagan i un sindica-
lista, un empresari i un 
treballador del McDo-
nalds, els màrtirs 
anarquistes de l’1 
de maig, una tor-
tura a una mem-
bre d’ETA i per-
sonalitats com 
Nelson Mandela i 
Salvador Puig An-
tich en diferents 
escenes que mos-
tren la submissió de la 
dona, la coerció ideològi-
ca o el domini dels rics so-
bre els pobres. Per això el 
personatge central d’Ah! és la Judit, 
que pren el nom del referent bíblic 
però que en realitat simbolitza totes 
les dones del món que, com deia Ma-
ria-Mercè Marçal, són víctimes per 

ser tres voltes rebels: dones, de clas-
se baixa i de nació oprimida.  

El poder del teatre físic 
L’altra singularitat de la Companyia 
El Martell és l’aposta per un llen-
guatge en què el cos se situa en el 
mateix pla d’importància que el 
text, de manera que el resultat és un 
espectacle d’arrel textual però amb 

un tractament no realista i 
amb un pes important 

del moviment i el tea-
tre visual. Fins i tot 

hi ha algunes imat-
ges sense veu que 
són “crits ofe-
gats”, diu Alsina. 

“ P l a n t e g e m  
espectacles que 

especulen sobre 
els mecanismes de 

dominació del po-
der masclista i capita-

lista, sigui a través de la 
violència, com passa a 
Ah!, o sigui a través de 

l’amor, com passava a YX –explica 
Alsina–. No entenem el teatre de 
cap altra manera. No pot ser un sim-
ple entreteniment, ha de tenir inci-
dència social”.e 

TEATRE

Anomenar-se Companyia El Mar-
tell ja és una declaració de princi-
pis, i més si la idea sorgeix de la fra-
se de Bertolt Brecht “El teatre no és 
un mirall on reflectir la realitat, si-
nó un martell amb el qual donar-li 
forma”. Però és que aquesta jove 
companyia, fundada el 2015 a l’Ins-
titut del Teatre, és un dels pocs 
exemplars del panorama actual 
d’un teatre obertament polític. 
Després de la bona rebuda de YX o 
La fidelitat dels cignes negres, la Sa-
la Atrium acull del 6 al 23 d’abril el 
seu anterior muntatge, Ah! (Judit), 
de la dramaturga i directora Laia 
Alsina i Ferrer.  

A través de 21 quadres aparent-
ment inconnexos, l’obra gira al vol-
tant de tres formes de violència 
exercida pel sistema institucional: la 
repressió, l’explotació i l’heteropa-
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Cuplets de proximitat amb Núria Feliu

horrorós per a una dona en aquella 
època”. “A finals del segle XIX, la 
Carolina es va casar amb un malan-
dando, un home que bevia i que no 
treballava –relata Feliu–. Així que 
un dia la besàvia va agafar el malan-
dando, li va fotre una puntada de 
peu al cul i el va engegar escales 
avall”, explica. La Carolina va mar-
xar amb el fill al Brasil, on va treba-
llar de planxadora. “Va fer uns di-
nerons i quan va tornar, com que 
era emprenedora, va obrir un cafè 
cantant al carrer Vallespir, que 

aleshores es deia carrer Colón, i en 
un racó hi va posar una tarima per-
què qui volgués sortís a cantar”. 
Aquest és l’ambient que volen re-
produir les Feliu dissabte al Casi-
net d’Hostafrancs, en què l’escrip-
tor i periodista santenc Albert Tor-
res farà de mestre de cerimònies i 
el públic està convidat a participar. 
Tot plegat per recordar aquella Ca-
rolina que encara va haver de mar-
xar altre cop al Brasil abans de tor-
nar a Sants per obrir una parada 
d’hortalisses al mercat.e

Núria Feliu (Barcelona, 1941) comparteix amb tres nebodes el recital 
El cafè de les cantantes al Casinet d’Hostafrancs. JUAN MIGUEL MORALES / COMÈDIA

El BarnaSants estrena l’espectacle ‘El cafè de les cantantes’ 

MÚSICA

“El BarnaSants és un món de can-
tautors molt concret i definit. I què 
hi faig jo allà al mig?”, es pregunta-
va Núria Feliu abans que agafés cos 
l’espectacle El cafè de les cantantes, 
“una cosa molt familiar”, diu ella, 
que es podrà veure aquest dissabte 
al Casinet d’Hostafrancs (20 h). 
“Per a mi fer aquest concert amb la 
Núria és un plaer. Tots dos som de 
Sants i tenim un esperit de barri 
molt marcat”, explica el director del 
BarnaSants, Pere Camps, a l’espai de 
cultura de proximitat La Iguana, a 
Sants. “Serà molt familiar”, insisteix 
Feliu, que actuarà acompanyada de 
les seves nebodes Mireia, Eulàlia i 
Marina. “La Mireia té una veu preci-
osa. La Marina, que té una acadèmia 
de lindy hop, ballarà amb la seva pa-
rella. I l’Eulàlia, que és una actoras-
sa, farà un monòleg”, precisa Feliu.  

La dona que “va cantar els estàn-
dards de jazz en la nostra llengua 
amb el Tete Montoliu”, com recor-
da Camps, s’ha reservat el paper de 
cantant. “Cantaré cuplets catalans 
com El vestir d’en Pasqual, que eren 
més innocents que els que es feien 
al Molino”, diu Feliu, que tanmateix 
no oblida que la censura franquista 
li va prohibir cantar el cuplet Les ca-
ramelles si no canviava el vers “tot el 
que vulguis et toco jo”.  

Aquest espectacle familiar és un 
homenatge a la besàvia de Feliu, la 
Carolina, “una dona amb una bo-
na platea –diu Feliu assenyalant-se 
el pit–” que “era manaire, un pecat 
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