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MERCAT DE LES FLORS (BARCELONA)
‘BETROFFENHEIT’

El teatre i la dansa tornen a dinamitar fronteres en aquesta creació 
conjunta de dues de les companyies canadenques més trencadores 
de l’escena contemporània. Electric Company Theatre & Kidd Pivot 
fusionen llenguatges per parlar de quin color pren la vida després 
d’una experiència altament traumàtica. Saben de què parlen: un 
dels creadors va perdre la filla i dues nebodes en un incendi.

Del 28 al 30 d’abril

EL MALDÀ (BARCELONA)
‘MRS. BROWNIE’

L’actriu i cantant Laura Guiteras es posa el barret de titellaire ven-
tríloqua per deixar que Mrs. Brownie, gran diva de la música negra 
americana, expliqui les grans experiències acumulades des de la 
talaia del seu ocàs vital. Divertida, trencadora, canalla i entranyable 
i original: totes les cançons, en un ventall de gèneres musicals, 
s’han creat especialment per a l’espectacle.

De l’1 de maig al 26 de juny

DES DE LA PLATEA LA TRIA DE BELÉN GINART

ESCENES◆ ◆

ta del món passaven coses però hi havia 
uns protocols que es mantenien. A l’Ar-
gentina no, perquè un tipus robava i te 
n’assabentaves, però sortia al carrer l’en-
demà. Ara és igual aquí, els rics surten, els 
pobres van a la presó. El gran descobri-
ment del segle XXI és com la classe pode-
rosa fa el que li rota i no passa res.  

Hi ha un guanyador a 
l’obra? 
Ningú guanya. És una 
mena de muntanya rus-
sa, hi ha moments en 
què estàs amb uns i mo-
ments amb els altres. Els argentins tenen 
la joventut, la vitalitat refrescant, i els eu-
ropeus són la vellesa, l’experiència, que a 
vegades t’il·lumina. 

Quin és el to de l’obra? 
És una sàtira. Tot és absurd. Però avui dia 
el que és absurd és costumista. Avui 
Kafka seria un periodista costumista. Fa-
ria documentals.  

Ara vius a Praga. 
Sí, jo ara estic vivint a Centreeuropa. Pra-
ga no és un lloc per anar si estàs esperant 

estímuls de l’exterior, però si tu hi vas amb 
idees és un lloc preciós per treballar-hi.  

No és molt parc temàtic? 
Critiquem molt el turisme, però jo crec 
que és una metàfora de vida. Jo no 
menystinc els turistes, penso que això 
som nosaltres: amb el gest espantat per 

si no et tornen bé el can-
vi, mirant ràpid, fent una 
foto, anant en segway, ar-
ruïnant l’ambient.  

Per què vas marxar de 
Barcelona? 

El 2012 no hi havia res aquí per a mi. Vaig 
pensar: “He de marxar perquè em queda-
ré sense feina”.  

Aquí ens diuen que un dels efectes po-
sitius de la crisi és que ha obligat la gent 
de teatre a espavilar-se a fer coses amb 
molt pocs recursos, que hem importat 
el model argentí.  
No és un model argentí. Quan a Cassave-
tes li preguntaven per què rodava càme-
ra en mà ell deia: “Perquè no tinc diners 
per comprar un trípode”. Que a l’Argen-
tina hagi tingut certs resultats positius 

no vol dir que sigui un model. I si és un 
model és un desastre, perquè és un mo-
del per fer merda la gent, però s’ha impo-
sat a tot el món i ja no remetrà.  

Queda clar que no fas teatre per nego-
ci. Per què ho fas?  
Ho faig per la cosa més maca de totes, 
perquè existeixi i perquè em defineix. Ai-
xò és molt més ambiciós que els diners, 
en el fons. En el meu cas, la professiona-
lització del que faig em portaria a un lloc 
completament diferent.   

El cinema l’has deixat? 
No, tinc guions i ganes. Tinc la proposta 
de fer una sèrie i hi estic treballant, enca-
ra no és segur però és com tornar a fer 
cinema per una altra porta. Vaig fer du-
es pel·lis sense condicionants, i si em ve-
nen amb moltes històries no en faré més.  

Hi ha més obres al calaix? 
Sí, estic treballant en una obra, més 
gran. M’agradaria fer alguna cosa mig 
boja, amb vuit o deu actors, però crec 
que em portarà com a mínim un any 
més. Jo soc un home d’idees, no soc un 
escriptor. BELÉN GINART

“El món s’ha argentinitzat”
JULIO WALLOVITS

YULIYA NI

Autor i director d’‘Argentinamiento’

J
ulio Wallovits tenia 19 anys 
quan va marxar de l’Argenti-
na. Hi torna de tant en tant, 
només a estones curtes per-
què estima el país però el can-

sa l’energia vibrant dels seus compatrio-
tes. Diu que està més bé enmig de l’em-
botiment d’Europa, que malgrat una cer-
ta atmosfera “mortuòria” li agrada “la 
reflexió”, i per això fa 27 anys que hi vol-
ta. A Barcelona, durant la major part del 
temps. Però també a Amsterdam i ara a 
Praga, on va trobar l’espai que a Catalu-
nya havia perdut. La seva feina és la pu-
blicitat. I la fa conviure amb una branca 
artística d’arrels profundes. Ha fet cine-
ma (Smoking room, La silla) i fa uns anys 
va aterrar al teatre amb un èxit notable 
(Las listas) justament sobre la condició 
d’artista. Li agrada analitzar-se i qüesti-
onar-se, i per això torna a escena amb Ar-
gentinamiento, on contraposa els seus 
dos costats, l’argentí i l’europeu, en un 
duel irresoluble entre cultures protago-
nitzat pel seu fidel Francesc Garrido.  

Argentinamiento s’ha cuinat a foc lent. 
La vau estrenar fugaçment fa dos anys 
a La Inútil. Heu trigat molt fins a arri-
bar a la Beckett. 
No acostumem a tenir objectius. Volem 
fer les coses i les fem. Com que no hi ha-
via cap teatre disponible ens vam ficar en 
una sala una mica underground. M’en-
canta tenir un primer contacte amb la 
feina en un lloc mig estrany. Després va 
sorgir la possibilitat de fer-ho aquí.  

Quin és el nus de l’obra? 
L’obra va d’un arxiduc, un aristòcrata de 
500 anys, que funciona una mica com 
una representació d’Europa, que crida 
en audiència dos argentins comuns i cor-
rents perquè li expliquin com lidiar amb 
els problemes que té avui mateix Euro-
pa, perquè no els acaba d’entendre. És 
una idea que tinc fa molts anys. Fa molt 
que dic que el món s’argentinitza. De fet, 
ja s’ha argentinitzat: el que passava a l’Ar-
gentina fa 20 anys ara pot passar arreu.  

Quin tipus de coses? 
Populismes demencials, corrupció en as-
cens sense cap tipus de justícia, petits 
furts, suborns, tot el que acompanya un 
sistema ja descontrolat. Abans a la res-

‘ARGENTINAMIENTO’ 
SALA BECKETT (BARCELONA)  

FINS AL 14 DE MAIG


