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T TEEEATRE

La dificultat que implica
dir sempre la veritat està
molt sobrevalorada. El que
és difícil de debò és cons-
truir tota la teva existència
al voltant d’una mentida tan
grossa que saps que no admet
ni la més mínima fissura: si
falla alguna cosa en l’entra-
mat de mentides secundàries
que sostenen la gran mentida
principal, ja has begut oli.
I fins on pots arribar, quan
tens un compromís tan gran
amb la mentida?
Aquí teniu una de les pre-

guntes bàsiques que es va fer
Lautaro Perotti quan va co-
mençar a escriure aquesta
obra inspirant-se llunyana-
ment en un cas real del qual
–i a diferència del que ha fet
el mateix autor en algunes
entrevistes– és preferible no
dir res, perquè seria estar
donant massa pistes sobre el
dramàtic thriller familiar
amb pinzellades de comè-
dia molt negra que ara ar-
riba al Lliure. I que, curiosa-
ment, va néixer a la mateixa
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Patrick Criado (d’esquena) interpreta el noi que torna a la seva família. FOTO: JAVIER NAVAL

sala Timbre 4 de la ciutat de
Buenos Aires de la qual par-
làvem la setmana passada
arran de l’estrena de la versió
catalana de L’omissió de la fa-
mília Coleman.
De fet, Lautaro Perotti és,

juntament amb Claudio Tol-
cachir, el fundador d’aquell
centre escènic on també
exerceix funcions directives
com a docent. Però és que,
a més, Perotti ha portat el
cognom Coleman durant els
vuit anys al llarg dels quals
ha interpretat el personatge
de Marito al Romea, en mans
d’un brillant Sergi Torrecilla.

Entre el passat i el present
Molt ficada en el seu paper,
CarmenMachi afirma que
cal no estigmatitzar la men-
tida, perquè a vegades és ben
útil per tirar endavant en si-
tuacions en què sembla im-

possible. I el seu personatge
sap molt bé el que significa
viure una d’aquestes situa-
cions. Fa més d’una dècada,
el seu fill de dotze anys va
desaparèixer com si s’ha-
gués esfumat. I ara, de cop,
el noi ha tornat a casa! Quel-
com que portarà a estar fent
aquests salts cronològics als
quals fa referència el títol de
l’obra. I a anar identificant a
poc a poc totes les bestialitats
familiars que s’amaguen dar-
rere la misteriosa i angoixosa
desaparició del noi, i la seva
sobtada reaparició. Cal dir
que l’autor ha volgut defugir
de donar a l’obra un context
polític. Tot i que –com apun-
ten tant Machi com ell ma-
teix– potser sigui inevitable
que l’argument us faci pensar
en aquells casos de nens des-
apareguts vinculats a terri-
bles situacions polítiques.

VIOLET
El Lleó d’Or que va rebre a la Biennal
de Venècia 2017 en dóna testimoni:
Meg Stuart és un nom fonamental
de la dansa contemporània. I
després d’haver presentat, aquesta
mateixa setmana, un grapat dels
seus solosmés emblemàtics, ho
tornarà a demostrar amb aquesta
coreografia tensa i esgotadorament
frenètica: l’abstracció a la qual es
lliuren demanera desfermada els
ballarins no amaga la gens abs-
tracta percepció de dolor i fragilitat
que transmet la proposta. LLOC:
MERCAT DE LES FLORS. DATA: DEL 9
A L’11/11. HORARI: 20H; DG., 18H.
PREU: 22€.• Mercatflors.cat

EL DECLIVE ••••
Amb seixanta minuts esplèn-
didament aprofitats i quatre
intèrprets brillants ficats en la
pell de les dues parelles al llindar
de la tercera edat que protago-
nitzen l’obra, Nelson Valente en
té ben bé prou. El creador d’‘El
loco de la camisa’ ha construït
una amarga tragicomèdia capaç
de congelar-te el somriure sobre
la realitat feixuga i rutinària que
s’imposa quan ja no queden
il·lusions ni fantasies de canvi.
LLOC: LA VILLARROEL. DATA: FINS
A L’11/11. HORARI: DV., 18 I 23H;
DS., 12.30H; DG., 12.30 I 21H.
PREU: 14-22€. • Lavillarroel.cat

CARTOGRAFÍADEUNADESAPARICIÓN
Aqqquí teniu en pppersona l’autor (((i

+ estrenes

ocasionalment, també actor) de
‘Tebas Land’ i ‘Kassandra’, al qual
el TNC està dedicant un merescut
cicle. Sergio Blanco recupera una
proposta que ja va presentar
en aquest mateix escenari fa
un parell de temporades i ret
un singular homenatge a Joan
Brossa. LLOC: TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA. 10 I 11/11.
HORARI: DS., 20H; DG., 18H.
PREU: GRATUÏT. • Tnc.cat

LA NIT DE CATALINA HOMAR+
LES DARRERES PARAULES
Un mateix i ben exòtic personatge
–l’arxiduc Lluís Salvador, descrit
a vegades com un hippy del segle
XIX o un precursor del turisme
balear– dibuixat per dos autors
diferents: José Carlos Llop i Carme
Riera, reunits en un programa
doble. LLOC: TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA. DATA: DEL 15 AL
18/11. HORARI: 20H; DG., 18H.
PREU:12-24€. • Tnc.cat

‘Violet’, una coreografia a ritme demúsica electrònica. FOTO: TINE DECLERCK

Blanco amb Brossa.

Si hemdementir,
fem-ho amb coherència

CARMENMACHI ES RETROBA AMB EL FILL DESAPAREGUT A ‘CRONOLOGÍA

DE LAS BESTIAS’, ESCRITA I DIRIGIDA PER L’ARGENTÍ LAUTARO PEROTTI

Voleu sabermés sobre aquesta
obra de teatre? Seguiu les
instruccions que detallem al sumari!


