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Un gran duel... 
interpretatiu

TEATRE

 ‘La dansa de la venjança’  
LA VILLARROEL 111 DE FEBRER 

Les separacions i els divor-
cis són font de conflictes 
emocionals fins i tot quan 
es resolen per mutu 
acord. I ho són encara 

més quan és una de les parts la que 
precipita la ruptura i hi ha una cri-
atura en joc, com és el cas de La dan-
sa de la venjança.  

Al Roger i la Clàudia se’ls ha aca-
bat l’amor. Ja separats i amb un 
conveni sobre la custòdia del fill, es 
troben aparentment per casualitat 
a la casa familiar on ella ha vingut a 
buscar roba d’hivern. El Roger, un 
editor amb àmplia formació cultu-
ral, li discuteix el pacte de la custò-
dia. L’enfrontament està servit, i 
ben aviat veurem que sota la pre-
sumpta actitud dialogant del Roger 
s’hi amaga un home que ha sotmès 
la seva dona a un constant maltrac-
tament psicològic. I seguirà fent-ho. 
No és, doncs, una confrontació en-
tre iguals, perquè mentre ell ataca 
amb un pèrfid però ben elaborat 
llenguatge per aconseguir el seu ob-
jectiu, ella, una mare sense activitat 
professional i amb antecedents psi-
quiàtrics, només es pot defensar in-
sultant-lo... almenys fins al tram fi-
nal, quan troba la manera de desen-
cadenar la seva venjança. 

Jordi Casanovas descriu amb 
gran encert les formes del maltrac-
tament sense sang. Els diàlegs fun-
cionen creant tensió i per moments 
fins i tot suspens, fins que en el tram 
final introdueix un cop d’efecte per 
concloure la història i fer honor al 
títol de l’obra. I és en aquest tram fi-
nal on em sembla que trontolla la 
credibilitat. I diria que la responsa-
bilitat és del director, Pere Riera, 
que no ha recordat que la venjança 
se serveix freda. Riera condueix el 
drama amb intensitat, però a l’ho-
ra de rematar cedeix a una exagera-
ció un pèl melodramàtica.  

Sens dubte que el gran al·licient 
de la funció és el treball de Laia Ma-
rull –segurament el millor que ha 
fet en teatre–, que expressa el dolor 
que li ha provocat el matrimoni 
més que la ruptura, i de Pablo Der-
qui, magnífic en el cinisme amb què 
utilitza la violència amenaçadora, 
tot i algun crit de més. Un gran du-
el... interpretatiu.e
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La generació dels 90 es fa 
seu el Sismògraf d’Olot

Pinkfish. L’espectacle inaugural 
també serà de creació mil·lennial: 
Raquel Gualtero obrirà el Sismò-
graf amb Nuà, una peça amb músi-
ca dels segles XI i XII composta per 
dones que enllaça aquella època re-
mota amb l’actualitat. 

A més del protagonisme dels ar-
tistes joves, el Sismògraf es fixa 
aquest any en produccions que re-
lliguen el passat amb el present. És 
el cas de Kukai Dantza, que refle-
xiona sobre els rituals amb Erritu, 
i La bugada de LaBuena Compañía, 
en què es parteix de l’hàbit de ren-
tar la roba als safareigs públics per 
explorar la quotidianitat femenina. 
“Són muntatges que reivindiquen 
el present present, la importància 
de l’ara i aquí”, diu Busquets. Els ar-
tistes internacionals convidats 
també aniran per aquí: pel Sismò-
graf hi passaran els suïssos József 

Trefeli i Gábor Varga amb Crea-
ture, una proposta que uneix la 
dansa tradicional i contemporà-
nia, i JINX103, en què barregen 
les supersticions ancestrals amb 
la dansa. Sobre el present també 
es podrà veure a Olot D-Cons-
truction dels holandesos Dyptik, 
una peça sobre les revoltes i el 
poder de les masses, i Torus, una 
coproducció britànica i catalana 
de Humanhood.  

Un espectacle dins un volcà 
La vinculació del festival amb el 
paisatge, que és un dels elements 
que dota de personalitat el Sis-
mògraf, tindrà un paper capital 
en l’onzena edició. Erritu, per 
exemple, es representarà al crà-
ter d’un dels volcans de la Garrot-
xa amb la participació d’un cor de 
dones d’Olot, mentre que Loin, 
dels francesos La Débordante, es 
veurà des de l’esplanada de l’an-
tiga estació, ja que està pensat 
perquè el públic en gaudeixi de 
lluny. Així mateix, el festival ha 
preparat aquest any un itinerari 
amb bicicleta per allunyar la dan-
sa del centre de la ciutat. S’hi veu-
ran JINX103 de József Trefeli i 
Gábor Varga, Meeting point dels 
bascos Ertza i Pinkfish d’Ana 
Borrosa, i els llocs de les repre-
sentacions seran sorpresa. Una 
altra de les artistes amb un dels 
escenaris més peculiars és la ca-
nadenca Caroline Laurin-Beau-
cage, que ballarà durant quatre 
hores dins una caixa sense parets 
situada al mercat de la ciutat. 

Amb un pressupost de 
350.000 euros, el Sismògraf su-
ma en aquesta edició una cin-
quantena d’espectacles. Com-
plint la voluntat de ser un festival 
estratègic a Catalunya i contribu-
ir al mercat escènic, també hi 
haurà una jornada professional i 
trobades perquè els artistes pu-
guin exportar les seves propos-
tes. De fet, segons un estudi fet el 
2017 per saber quin impacte te-
nia el festival, aquell any un 
53,7% del negoci anual dels pro-
gramadors enquestats eren pro-
postes vistes al Sismògraf.e 

La companyia suïssa formada per József Trefeli i Gábor Varga portarà al Sismògraf 
l’espectacle Creatures. SISMÒGRAF

El festival aplega 50 propostes centrades en el present

DANSA

El festival Sismògraf d’Olot vol par-
lar aquest any del “present present” 
a través de la dansa i el moviment, 
i per fer-ho ha anat a buscar la gene-
ració d’artistes nascuda als anys 90. 
“Són joves creadors que empenyen 
amb força”, afirma la directora del 
Sismògraf, Tena Busquets. La fira 
estratègica dedicada a la dansa, que 
tindrà lloc del 25 al 29 d’abril, dona-
rà veu i escenari a un bon grapat 
d’artistes de menys de 30 anys que, 
segons Busquets, seran els pròxims 
que es consolidaran en la dansa. 
Entre els noms destacats hi ha 
Clàudia Mirambell, que portarà el 
públic per llocs com un supermer-
cat i un autobús, i Ana Borrosa, que 
parlarà del desig de perfecció a 

BARCELONA
NÚRIA JUANICO

Un Jesús ‘homeless’ s’instal·la al barri Gòtic 
L’escultor, canadenc i devot 

catòlic, ja ha instal·lat aquesta es-
cultura en més d’un centenar de 
ciutats del món. La primera va 
ser a Toronto el 2013, però tam-
bé n’hi ha una desena als Estats 
Units, a Dublín, a Roma, en diver-
ses ciutats d’Anglaterra i fins i tot 
a l’Almudena de Madrid. 

La parròquia de Santa Anna ha 
estat l’escollida perquè s’ha con-
vertit en un hospital de campanya 
que acull persones que no tenen 
casa. L’hivern passat fins i tot va 
haver d’obrir a les nits per prote-
gir aquestes persones de les bai-
xes temperatures, en una experi-
ència que van impulsar el rector 
Peio Sánchez i la monja Viqui 
Molins.e

L’escultura de Timothy Schmalz està instal·lada 
davant l’església de Santa Anna. VIQUI MOLINS

ART

L’escultura de Jesús dormint en un 
banc, titulada Jesus homeless, obra 
de l’escultor canadenc Timothy 
Schmalz, s’ha instal·lat a l’entrada 
de l’església de Santa Anna de Bar-
celona, un temple del Barri Gòtic de 
Barcelona que acull habitualment 
persones sense casa. La inauguració 
de l’escultura, que representa Jesús 
com una persona sense sostre sobre 
un banc de carrer, se celebrarà di-
lluns. L’obra vol mostrar que Jesús 
està amb els més marginats de la so-
cietat. De fet, només es reconeix la 
figura per les marques de la cruci-
ficació als peus. 
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Sorpresa  
Un itinerari 
per fer amb 
bicicleta 
allunyarà la 
dansa del 
centre 
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