
Teatreidansa

Abans que es faci fose Así bailan las putas
★  ★ ★ ★ ★ ★

Unaastrónoma 
perd la vista 
mentrecuida déla 
seva filia petita.

unaltre recital 
interpretatiu.

g íE L liu re : Montjuíc.

M: Poblé Sec. F¡ ns al 20 

d’octubre.9-29 €.

HATTIE NAYLOR ÉS una autora essencial 
del teatre británic d’avui, autora d’obres 
de gran poténcia emocional, només aptes 
peragrans intérprets. Deltemps de la crisi, 
recordem Ivan ielsgossos, un monóleg 
escruixidorque Pol López, sota la batuta 
de Pau Carrió, ens va estampar ais morros. 
Abans que es faci fose pertany a la mateixa 
familia, tot traslladant els carrers ge lats de 
Moscou al paisatge interior d’una dona de 
mitjana edat, astrónoma, que perd el seu bé 
més preuat: la vista. Amb el greuge afegit que 
és mare soltera d’una nena de 5 o 6 anys.

Miriam Iscla té aquesta capacitat de mirar
nos ais ulls i explicarel drama, de fer-nos 
palpar qué li está passant per dins. No és que 
topi amb els mobles de casa, sino que el món 
que l’envolta, des de les estrelles que está 
ensenyant a mirarla Maria, la seva filia, fins a 
la relació amb els pares i la feina, s ’ensorra. 
Perd la vista i té la sensació que oblidará 
la seva cara. Terror. Pero I’obra pateix una 
direcció de Pep Pía un xic conservadora. I 
tenim la sensació que ha fet curt. ■  A.G.

Sobre l'empode- 
ramentdeladona 
tot ballant.

PER QUÉ Hl HEU 
D’ANAR...
Per la valentía 
i sinceritat 
delesdues 
protagonistes.

Escenari Brossa. 

M:Jaumel.Finsal 20 

d’octubre. 15-20 €.

EL TEATRE SEMBLA la pista d’una discoteca 
i des deis primers compassos queda ciar que 
tots acaba rem ballant. I hofaremdesprés 
d’una breu Migó de twerk, dansa urbana 
d’origens africans que va agafar difusió 
mundial amb l’actuació de Miley Cyrus ais 
premis MTV. No en va una de les dues actrius, 
Ana Chinchilla,és professora de twerk, i l’altra, 
Júlia Bertrán, va trabaren aquesta dansa un 
remei a bona part de les seves pors. Militáncia 
i pedagogía es donen la má en aquesta 
proposta que rescata alguna cosa del teatre 
d 'agitprop deis anys 50. Militáncia feminista 
per empod erar la dona enfrontdel masclisme 
i pedagogía sobre com el patriarcat ha frustrat 
la llibertat en general, i la sexual en particular 
del genere femeni. Funció empática per alterar 
consciéncies en qué cal destacartant la 
valentía i sinceritat de les protagonistes per 
exhibir sense plors les ferides, com la seva 
decisió per confrontar-se amb la vida amb total 
llibertat, malgratels riscos d’una societaton 
perviuen els rols sexistes i la violéncia sexual. 
■  Santi FondevUa
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