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REBOTA, REBOTA Y EN TU CARA EXPLOTA
A veure: quines són les paraules que et fa més por pronunciar
en veu alta (o que fins i tot et fa cangueli dir-te mentalment a tu
mateix o a tu mateixa)? Doncs ja veuràs com la performer Agnés
Mateus et treu de cop tantes manies i amplia el teu vocabulari
sense tabús impronunciables pel mig. Per posar un exemple dels
que posa ella mateixa i deixar-se d’eufemismes ocultadors: quan
s’assassina una dona, no s’hi val dir que ha perdut la vida: la vida
no es perd mai, si hi ha algú que te la roba. Tal com ho veu l’Agnès,
si cal dir-li al pa pa i al vi vi, cal dir-li alhora merda a la merda, o
metàstasi a la metàstasi, o sobrepès al sobrepès. I també és ella
la que assegura que la vida ens hauria d’explotar a la cara més
sovint del que ho fa. L’Agnés –que ha treballat al costat de noms
emblemàtics de l’experimentació escènica més arrauxada, com
ara Rodrigo García, Simona Levi, Roger Bernat i el mateix Juan
Navarro de qui us parlo en un altre lloc d’aquesta mateixa secció,
perquè és un dels protagonistes de Begin de Beguine– ens veu
a tots plegats massa passius. I alhora massa actius pel que fa a
allò que no mereix dedicar-hi tanta activitat, massa disposats a
mobilitzar-nos pel que no toca. I a entrar en oberta contradicció
amb nosaltres mateixos, anant –per posar un exemple– a
manifestacions antiturisme mentre que, si se’ns presenta l’ocasió,
venem a preu prohibitiu els nostres apartaments. O assenyalant
amb el dit la violència i el despotisme aliè, mentre tanquem els
ulls davant de la violència o el despotisme de què donem mostra
nosaltres mateixos. Això, fins que la cosa esclata. CREACIÓ I DIR.:
AGNÉS MATEUS I QUIM TARRIDA. INT.: AGNÉS MATEUS. LLOC: ANTIC
TEATRE. VERDAGUER I CALLÍS, 12. METRO: URQUINAONA (L1, L4).
TEL.: 933 152 354. DATA: FINS AL 4/2. HORARI: DJ., DV. I DS., 21H;
DG., 20H. PREU: 12€. • Anticteatre.com

THE PROFESSIONALS
Et trobes davant el dilema de triar la professió que marcarà el teu fu-
tur? Doncs aquest espectacle potser no aclarirà els teus dubtes. Però
de ben segur que et farà riure amb el seu humor gestual, disposat
a fer un repàs ràpid i evidentment no exhaustiu a la gran quantitat
de feines que se’t presenten a l’hora d’escollir. Tot i que, escullis
el que escullis, al final sempre apareix la pressió que exerceix en
nosaltres la por al fracàs i el fet que sovint la condició de treballador
s’acabi imposant a la condició de persona. També aquests temes
tan seriosos tenen cabuda en el divertiment. DIR.: JAVI BAÑASCO.
INT.: GERARD FLORES, LAURA PÉREZ, SERGI PRÍNCEP. LLOC: SALA
MUNTANER. MUNTANER, 4. METRO: UNIVERSITAT (L1, L2). TEL.: 934
515 752. DATA: FINS AL 3/3. HORARI: DE DJ. A DS., 22.30H; DG.,
20.30H. PREU: 11-22€. 25% DE DTE.• Salamuntaner.com
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A Agnés Mateus, els ous li esclaten a la cara. FOTO: QUIM TARRIDA

La festa de Cassavetes resulta més aviat amarga. FOTO: MAARTEN VANDEN ABEELE

ConeixeuHusbands, aquella
extraordinària pel·lícula de
John Cassavetes que ell ma-
teix va protagonitzar al costat
deBenGazzara iPeter Falk
l’any 1970, i en què tots tres
interpretaven un trio d’amics
de tota la vida enfrontats a la
mort sobtada d’un quart inte-
grant del grup? Rebuda al seu
dia amb la radical divisió d’o-
pinions que acostuma a acom-
panyar sempre qualsevol pro-
posta que tingui la gosadia de
trencar esquemes,Husbands
és sens dubte un dels cims d’a-
quest creador cinematogràfic
del qual es podria dir que es
va inventar el cinema inde-
pendent nord-americà quan
encara ningú no parlava de ci-
nema independent, cap a final
de la dècada dels cinquanta.
I el record deHusbands

(que també ha estat adaptada
al teatre pel geni d’Ivo van
Hove) s’escola alhora en forma
de fotografia al muntatge es-
cènic que Jan Lauwers ha di-
rigit tot partint d’un text que
Cassavetes va escriure perquè
el protagonitzessin els ma-
teixos Gazzara i Falk que ha-
vien coprotagonitzat amb ell
la pel·lícula, i que sempre van
ser dos grans amics seus. Un
text quemai abans no havia
estat filmat o representat,
fins que Jan Lauwers –un dels
creadors més innovadors i de
més talent de l’escena belga
contemporània, si vau veure
Isabella’s Room, hi estareu
d’acord– va decidir donar-li
forma escènica.

Cole Porter reinterpretat
Els bons coneixedors dels
grans estàndards de lamúsica
popular nord-americana ja
haureu reconegut en el títol de
l’obra el d’aquell cèlebre tema
compost pel gran Porter. Però
la partitura de Cole no ens
porta aquest cop a un d’aquells
elegants salons en què Ginger
i Fred ballaven les seves melo-
dies, sinó a un força espaimés

angoixant: un apartament
que disposaria de bones vis-
tes del mar si no fos perquè els
seus ocupants –dos amics de
tota la vida– han decidit cobrir
del tot les finestres.
I tanta negació del món ex-

terior no fa preveure res de bo.
Gito iMorris semblen ficats
en un carrer sense sortida
en què, un copmés, l’eros i el
tànatos conviuen i alhora llui-
ten entre si. I a falta de Falk i
Cazzara, Lauwers ha deixat
aquests personatges enmans

RAMON OLIVER

deGonzaloCunill i Juan
Navarro, dos actors ben acos-
tumats a viure experiències
interpretatives extremes de la
mà dels nostres creadors tea-
trals més agosarats.
Tornant als seus personat-

ges: Gito (que només vol sexe)
iMorris (que vol unamica
d’amor) han buscat la compa-
nyia de dues prostitutes dis-
posades a compartir amb ells
aquest espai unamica angoi-
xant: un espai situat al límit
entre la vida i la mort.

L’ÚLTIM TEXT ESCRIT PER JOHN CASSAVETES ES TRANSFORMA EN

UNA CLAUSTROFÒBICA PEÇA TEATRAL DE LA MÀ DE JAN LAUWERS

Sense vistes al mar

BEGIN THE BEGUINE

DE JOHN CASSAVETES. DIR.: JAN LAUWERS. DRAMATÚRGIA: ELKE JANSSENS.
UNA PRODUCCIÓ D’HUMAIN TROP HUMAIN, BURGTHEATER I NEEDCOMPANY.
INT.: INGE VAN BRUYSTEGEM, GONZALO CUNILL, ROMY LOUISE LAUWERS, JUAN
NAVARRO. LLOC: TEATRE LLIURE MONTJUÏC. PG. SANTA MADRONA, 40. METRO:
POBLE SEC (L3). TEL.: 932 892 770. DATA: DEL 23 AL 25/1. HORARI: 20.30H.

PREU: 13,50-26,50€. 15% DE DTE.• Teatrelliure.com


