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Commolt bé va assenyalar Robert
Antelme (el marit de Marguerite
Duras, empresonat durant anys en
camps de concentració nazi), ens
passem la vida buscant amb ànsia
el reconeixement dels altres. I,
encara que ara, que anem sempre
emmascarats, ens sigui més difícil
identificar-ho, sempre fem servir
totes les màscares que calguin. Tan-
tes com les que la molt consagrada
coreògrafa Maguy Marin fa posar al
seu fill, l’actor David Mambouch, al
llarg d’una proposta en la qual les
màscares cobren forma de fotogra-
fies. Anant tota l’estona d’un rostre
cap a un altre (molts d’ells, ben
populars), Mambouch fa un exercici
de fregolisme que posa en qüestió
el nostre sentit d’identitat.MERCAT
DE LES FLORS. 16 I 17/10. Horari:
20H. PREU: 16€.•Mercatflors.cat

ESCENA POBLENOU

Fins i tot mantenint les distàncies
socials es pot fer pinya. I, per
això mateix, l’edició d’enguany
d’aquesta mostra, que converteix
cada racó del Poblenou en escenari,
ha triat ‘Fem pinya!’ com a lema.
I amb què vol fer pinya el festival?
Doncs, especialment, amb la nova
creació, tan necessitada d’una bona
empenta, i amb les dones creado-
res, que, massa sovint, no estan
representades com cal als espais
de creació i/o exhibició. DEL 16 AL
20/10.• Escenapoblenou.com

AHIR

Animal Religion (que a l’estupenda
‘Fang’ va mostrar la simbiosi entre
aquesta matèria i el cos humà) i Car-
lota Grau ens proposen fer un viatge
cap al passat. Ni túnel del temps,
ni cotxe màgic a l’estil ‘Retorn al
futur’: aquí, per transportar-nos
cap al que va ser només ens caldrà
servir-nos del poder evocador d’una
forma de fer circ gens convencional.
Tot i que, tal com avisa la compa-
nyia, l’itinerari no estarà exempt de
riscos. Com diu també la formació,

posar-seee a buscar en
el passssat personal
sempppre és una
operaaació arriscada.
TEATRRRE NACIONAL
DE CCCATALUNYA.
FINNNS AL 18/10.
HOOORARI: DC., DV.
I DDDS., 19H; DJ.,
2220H; DG., 18H.
PPPREU: 12-24€.
10% DE

DESCOMPTE
ENTRADES

AAA 10 EUROS
Entradasde-

vaaanguardia.com

Qui hagi seguit, al llarg de les dues
darreres dècades, la brillant tra-
jectòria de l’autora de V.O.S. (Ver-
sió original subtitulada), Germanes,
Last Chance o Boulevard sap que
el teatre de Carol López sempre
ha tingut molt de bilingüe crònica
generacional urbana construïda
amb un grapat d’amics/intèrprets
que pertanyen a la mateixa genera-
ció. Una crònica generacional i una
complicitat amb un mateix equip
que la mateixa Carol reconeixia com
un xic deutora –en algunes obres,
les picades d’ullet són més que evi-
dents– d’aquell cinema de Woody
Allen pel qual professava una oberta

Els 50 són nostres!
CAROL LÓPEZ ES RETROBA AMB BONA PART DELS INTÈRPRETS QUE L’HAN ACOMPANYAT DES

DEL COMENÇAMENT PER RECORDAR-NOS QUE LA VIDA SEMPRE POT OFERIR UN BONUS TRACK

RAMON OLIVER

admiració... Com a mínim, quan en-
cara no era pecat declarar-se admi-
rador del vell amic Woody. Doncs
la generació de la Carol i els seus
companys ja ha arribat a la cinquan-
tena i veu de prop les orelles al llop
del mig segle. I això fa pensar molt.

EL (DES)ENCANT DE LA MADURESA
Qui hagi crescut amb l’etiqueta de

BONUS TRACK

IDEA I DIR.: CAROL LÓPEZ. INT.: DOLO BELTRÁN, PAUL BERRONDO, BORJA ESPINOSA, ANDRÉS

HERRERA, VICENTA N’DONGO, ANNA YCOBALZETA. TEATRE LLIURE GRÀCIA. MONTSENY, 47.

METRO: FONTANA (L3). TEL. 932 387 625. FINS AL 15/11. HORARI: DE DC. A DV., 20H; DS.,

17.30 I 21H; DG., 18H. PREU: 9-29€. 15% DE DESCOMPTE ENTRADES A 10€
Entradasdevanguardia.com

En els personatges de l’obra, al llindar de
la cinquantena, hi reconeixerem trets de
tot el teatre de l’autora. FOTO: SÍLVIA POCH
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Grans avantatges
amb la targeta del
Club Vanguardia

Descobreix totes les destinacions a vueling.com Consulta les condicions a clubvanguardia.com o a l’app Club Vanguardia

Vueling
20 € de descompte en bitllets d’anada i tornada a qualsevol destinació directa
Bilbao, Sevilla, Canàries, Balears… Tria entre una enorme varietat de destinacions, viatja on sempre has volgut i descobreix llocs
sorprenents!

Descarrega el codi promocional al web o l’app del Club per comprar els teus bitllets

-20€

EL TEXT DE L’OBRA L’HAN
INTERPRETAT ACTORS
COM ANTHONY HOPKINS,
ANTHONY PERKINS I
RICHARD BURTON

pertànyer al grup dels baby boomers
entendrà del tot les frustracions
d’aquests personatges. D’altra banda,
no gaire (potser gens?) diferents de
les que van experimentar els seus
pares... o de les que experimenten
ara mateix els seus propis fills. On
han anat a parar, tots aquells plante-
jaments vitals que quan et pensaves
que t’havies de menjar el món sem-
blaven irrenunciables? Però tampoc
no es tracta d’enfonsar-se en la misè-
ria i llepar-se les ferides.
Els sis de la López fa massa temps

que no es diuen a si mateixos ni a les
persones més properes com viuen
el seu particular estat de la nació
íntima. Però encara estan a temps
de gaudir d’una segona (o enèsima)
oportunitat. De fer un reset, si no
total, com a mínim prou contundent.
O, fins i tot, d’assumir amb tranquil-
litzadora lucidesa allò que fins ara
no assumien amb ràbia. El que és
segur és que, a aquest sextet, li ha ar-
ribat el moment de preguntar-se si
això que viu té alguna cosa a veure
amb allò que volia viure.
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Voleu sabermés coses d’aquesta

obra? Seguiu les instruccions que
detallem al sumari!
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