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

Portar un sol diari perso-
nal no té gaire sentit: si
voleu evitar “el caos, la
deformitat... el fracàs”, heu
de portar un mínim de qua-
tre diaris (el negre, el ver-
mell, el groc i el blau), cadas-
cun centrat un una branca
vital determinada. I potser
sí que llavors pugueu aca-
bar omplint les pàgines d’un
quadern daurat que funcioni
com a síntesi. Així ho aconse-
lla AnnaWulf, el personatge
amb quelcom d’àlter ego de
la mateixa autora que prota-
gonitza l’aclamada novel·la
que la guanyadora del Premi
Nobel Doris Lessing va publi-
car l’any 1962.

Dones lliures
Així es titula la novel·la dins
la novel·la que Lessing va
escolant entre tanta col·lec-
ció de diaris. I Subirós con-

verteix aquesta part del lli-
bre en la columna vertebral
d’un espectacle que ens re-
corda fins a quin punt Les-
sing va ser una dona lliure. I
com de difícil resulta ser-ho
quan intentes ser una rigo-

rosa creadora literària que
sovint s’inspira en aquella jo-
ventut viscuda a la racista i
colonial Rhodèsia del Sud
(el quadern negre), una co-
munista enfrontada amb
l’stalinisme (el vermell), una

amant que vol convertir en
novel·la el punt final desola-
dor de la seva més intensa
història d’amor (el groc) i
una feminista que fa jeure els
seus records al divan de la
psicoanàlisi (el blau).

autor. Sens dubte, una molt bona

manera de començar la Quinzena

de Dansa Metropolitana de la qual

us informarem amb tots els seus ets

i uts els pròxims dies.MERCAT DE
LES FLORS. DATA: DEL 12 AL 15/3.
HORARI: 20H; DG., 18H. PREU: 16€.
•Mercatflors.cat

LA VOLTA AL MÓN EN 80 TIES
Oblideu-vos de Jules Verne i Phileas

Fogg: per fer aquesta volta al món

dirigida per Joan Codina, ens calen

una actriu que canta (Georgina

Llauradó) i una pianista (Cristina

Martínez). Sense maletes. Tot i que

ben carregades amb una col·lecció

de preguntes i un llistat integrat

per 80 noms de dones que han fet

aportacions fonamentals a la nos-

tttra cultura, contracultura i ciència...

Però de qui sovint ni hem sentit a

parlar, perquè ja s’han encarregat

de silenciar-les els silenciadors de

tttorn. SALA ATRIUM. DATA: DE L’11
AL 29/3. HORARI: DE DL. A DS.,
20.30H; DG., 19H. PREU: 8-19€.
50% DE DESCOMPTE.

• Teatrium.cat

ALONE TOGETHER
Qui ens convida a compartir solitud

és una Joana Brabo que també

ens convida a recordar allò que el

fffum no deixa veure el foc. De fet,

ella mateixa es presenta amb una

fffotografia en la qual la fumera no

ens permet veure-li la cara. Però la

fffumera del narcisisme exhibicionis-

ttta tan freqüent a les xarxes socials

–––per referir-nos a un tema present

al seu monòleg farcit de viatges

sonors– també es pot convertir

en un encobriment ple d’ansietat.

ANTIC TEATRE. DATA: FINS AL 8/3.
HORARI: 20H. PREU: 12-15€.
• Anttticccttteeeaaatttreee...cccooom

Subirós, que sempre ha tingut molta cura amb la il·luminació dels seus espectacles, es lliura aquí al cromatisme més intens.

R. OLIVER

EL QUADERN DAURAT

DE DORIS LESSING. ADAPTACIÓ I DIR.: CARLOTA SUBIRÓS. INT.: NORA NAVAS,

GUILLEM BARBOSA, MIA ESTEVE, MONTSE ESTEVE, JORDI FIGUERAS. TEATRE

LLIURE MONTJUÏC. PG. DE SANTA MADRONA, 40. METRO: POBLE SEC (L3).

TEL.: 932 892 770. DATA: FINS AL 12/4. HORARI: DE DC. A DS., 20H; DG.,

18H. PREU: 7-29€ 15% DE DESCOMPTE.• Teatrelliure.com

Els colors de l’existència

CARLOTA SUBIRÓS OMPLE DE TONALITATS DAURADES L’ESCENARI DEL TEATRE LLIURE DE

MONTJUÏC AMB EL QUADERN DAURAT I TRANSFORMA L’ACTRIU NORA NAVAS EN DORIS LESSING

A lxxxxxxxxxxxxxx

LA DIRECTORA HA

CONVERTIT L’ESCENOGRAFIA

EN L’HABITACIÓ D’ANNA

WULF I HA FET DE LES PARETS

UNA COSA SEMBLANT A LES

PÀGINES DELS SEUS DIARIS
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