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La bona cuina casolana

Les xifres cantennn: un fes-
tival que programmma fins a
56 espectacles ddde creació
catalana, dels quuuals en copro-
dueix 25, és un festival que
aposta pel producccte nacio-
nal. Un producte nacional que,
en el cas de Llàtzeeer Garcia, té
arrels anglosaxonnnes, perquè
l’autor de La pols s’ha inspi-
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Francesc Colomer i SaraMorera interpreten

l’inquietant ‘Lamort i la primavera’, basada

en la novel·la deMercè Rodoreda.
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AL LLARG DELS DOS
PRÒXIMS MESOS, ELS
ESCENARIS DE GIRONA,
SALT I D’ALGUNES ALTRES
POBLACIONS CATALANES
ACULLEN UN TOTAL DE
96 ESPECTACLES TEATRALS

rat en la fantàstica comèdia de
Nöel CowardDesign for Living
per explicar-nos el triangle
amorós en el qual s’han ficat
Els somnàmbuls.
És clar que els embolics d’un

triangle no són res si els com-
parem amb elsDimonis contra
els quals s’enfrontavaMossèn
Cinto Verdaguer quan es dedi-
cava a practicar polèmics exor-
cismes:Cabosanroque posarà
música al cerimonial.
Però tampoc cal que ens pre-

ocupem tant pels dimonis in-
fernals, quan els dimonis del
masclisme campen al seu aire
per la terra.Carlota Subirós
els denunciarà aGrrrls!!! tot

revisant els grans manifestos
feministes d’aquests dos úl-
tims segles.
I mentre Joan Ollé dó-

na forma escènica a laMer-
cè Rodoreda de Lamort i la
primavera, un text inacabat
ple d’inquietants simbolis-
mes,ÀlexRigola dóna la pa-
raula al doctor en economia
Josep Pujol per tal que entre
una i altra sessió de quimiote-
ràpia pugui explicar a la filla,
l’actriu i dramaturga Alba Pu-
jol, com funcionaAquest país
no descobert que no deixa
tornar de les seves fronteres
cap dels seus viatgers. Ja sa-
beu de quin país es tracta.

No siguis convencional!
I no ho és gens ni mica l’emmm-
blemàtica Angélica Liddell,,,
que mai no ha tingut vergo-
nya a l’hora demostrar-nooos
els seus dolors emocionallls,
de vegades mentre es prac-
ticava doloroses incisions aaa
la pell amb una fulla d’afai---
tar. I que, acompanyada pelll
Niño de Elche, exterioritzaaarà
aUna costilla sobre lamesa.
Madre tot el dolor que li haaa
originat la mort de la mare.
Sovint, també els experi-

ments robòtics deMarcel·lllí
Antúnez li han provocat dooo-
lor físic, tot i que aUltraorbbbism
l’ex furero es dediqui a fer uuun

viatge mitològic gens dolorós
amb l’ajut del videomapping.
I ara cal que els menors

d’edat deixin de llegir, perquè
el càsting en el qual treu el
nas El conde de Torrefiel de
Kultur implica que els intèr-
prets es fiquin en una escena
de sexe ben explícita. I com
que una cosa porta a l’altra,
aquí tenim la Marina Rodrí-
guez de Porn Is On, que se
serveix de la performance per
visualitzar el rol de submissió
a les fantasies masculines que
la dona acostuma a exercir al
cinema porno.

La malaltia incurable de la dansa
Veieu unamassa de gent ba-
llant a ritme demúsica electrò-
nica a altes hores de lamatina-
da i us pot semblar que esteu
davant d’un grapat de zombis
d’aquells que no aturenmai la
marxa: així és com ho veu el
Pere Faura (ell mateix força
donat a deixar-se arrossegar
pel tecno) d’Incurables.
I mentreMarta Carrasco de-

dica la coreografia de Jo, dona
a Lili Elbe, tota una pionera
en això de la reassignació de
sexe, Israel Galván canvia de
sexe per oferir-nos una versió
transvestida d’El amor brujo.

I ééés que ni els clàssics se
salvvven de les transgressions
coreeeogràfiques, com ens de-
mossstra la potent i molt femi-
nistaGiselle de la creadora
sud---africana DadaMasilo.
Taaambé Sol Picó parteix de

la peeerspectiva de gènere per
convvvertir en la dansa teatre de
RedddRoom les reflexions sobre
el mmmón de la prostitució con-
tingggudes al documentalNues
filmmmat per Susanna Barranco.
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