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RAMON OLIVER

I si tumateixa fossis només ficció?

CRISTINA CLEMENTE PIXELA L’ANDREA DINS DEL CICLE TEATRAL ‘RES NO ÉS MENTIDA’

Ja sabeu que la Beckett fa set-
manes que està ficada dins
d’un cicle que es pregunta
quina és la relació que mante-
nen els joves amb el món de
la ficció, en aquests temps do-
minats per les realitats virtu-
als. I una de les preguntes que
es fa el cicle és si va de debò
la idea generalitzada segons
la qual els joves ja no llegei-
xen, tret d’allò que publiquen
les xarxes socials. Doncs, o
bé l’Andrea és l’excepció que
confirma la regla, o bé és la
demostració de tot el con-
trari: ella no tan sols llegeix
pels descosits, sinó que, amb
18 anys, va camí de conver-
tir-se en la Billie Eilish del
món dels booktubers: el seu
canal de recomanacions li-
teràries acumula més de
300.000 seguidors.
Per cert, la mare literària

de l’Andrea, l’autora Cristina
Clemente, demostra la faci-
litat que té per fer salts ge-
neracionals: ara mateix tri-
omfa en un altre teatre de
Barcelona (el Capitol) amb
Lapònia, una comèdia per la
qual desfilen frustracions i
tics ben característics d’una
generació amb edat de ser la
dels pares de l’Andrea.

Polvoritzant fronteres de gènere
Però tornem a YouTube, per-
què, de tant llegir tot el que li
cau a les mans, l’Andrea està
a punt de fer un descobri-
ment d’aquells que et canvien
la vida, i assabentar-se que
ella també és un personatge
literari. Ho farà guiada per
Marianella Morena, una di-
rectora uruguaiana (i també
autora, actriu, gestora cul-
tural i agitadora teatral do-
nada a obrir sales escèniques
als espais més alternatius...)
que gaudeix, en aquests mo-
ments, de notable projecció
internacional. Tal com ex-

plica l’autora, l’Andrea és ben
representativa del munt de
noies booktubers que cor-
ren per les xarxes i que, a
més d’analitzar el que escri-
uen els altres, es convertei-
xen elles mateixes en escrip-
tores. I, com assenyala també
Clemente, sovint ho fan de-
dicant-se a un gènere –el de
la ciència-ficció– que tradi-

ANDREA PIXELADA

DE CRISTINA CLEMENTE. DIR.: MARIANELLA MORENA. INT.: BORJA ESPINOSA,
ÀSSUN PLANAS, MIMA RIERA, ROSER VILAJOSANA. SALA BECKETT. PERE IV, 228.
METRO: POBLE NOU (L4). TEL. 932 845 312. FINS AL 14/4. HORARI: DE DC. A DS.,

20.30H; DG., 18.30H. PREU: ENTRE 10 I 20€. 20% DE DTE.• Salabeckett.cat

Podeu consultar totes les estrenes
d’aquesta setmana al web
Lavanguardia.com/cultura/teatro

20.30H; DG., 19H. PREU: 14-20€.

25% DTE.• Escenaribrossa.cat

AI! JA! (¡AY! ¡YA!)

Macarena Recuerda Shepherd (un

nom emblemàtic de la nostra esce-

na més lúdicament experimental)

i Idurre Azkue (una ballarina acos-

tttumada a dansar en companyia de

gent tan escènicament arriscada

com Societat Doctor Alonso o

Rodrigo García) formen tàndem per

demostrar-nos com d’il·lusòria pot

ser la realitat que percebem. Els

sentits ens enganyen com si res. I

després el cervell (recordem el que

ens explica ‘Incògnit’) fa el que vol

amb la informació rebuda. Així, no

hi ha manera d’aclarir-se!

ANTIC TEATRE. DATA: FINS AL 17/3.

HORARI: 20H. PREU: 12-15€.

• Anticteatre.com

MICÒMETRE TOUR

Tant li fa, les vegades que

hàgiu estat a l’Almeria Teatre:

no l’haureu vist mai com ara el

podeu veure. I, tal com asseguren

els organitzadors d’aquest tour

pel qual passarà el bo i millor del

segon Festival Micòmetre, celebrat

a la Masia de Can Ratés, de Santa

Susanna, el mes de setembre, mai

us haurà semblat tan gran, tam-

poc, aquest espai. Prepareu-vos,

doncs, per descobrir-ne tots els

racons secrets mentre gaudiu de

‘Cafè Hippodrome’, ‘Moleskine’,

‘Bennu’ i ‘El primero’, les quatre

obres seleccionades. I la copa de

cava amb què us obsequiaran pot

contribuir a veure-ho tot encara

més gran. ALMERIA TEATRE. DATA:

FINS AL 31/3. HORARI: DE DJ. A DS.,

20.30H. DG., 18H. PREU: 21€.

20% DE DESCOMPTE.
• Almeeeriaaattteeeaaatttreee...cccooom

Districte de

les Corts
F C R

cionalment semblava reser-
vat gairebé en exclusiva als
nois. El paper que tenen les
dones en aquest nou món
virtual, i la relació que té tot
plegat amb el mateix sistema
capitalista tenen un lloc des-
tacat en la història de l’An-
drea, els consells de la qual
tindrem molt en compte, ara
que s’acosta Sant Jordi.

Roser Villajosana es transforma en una lletraferida amb molts seguidors al món virtual.
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