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TEATRECONCILIADORJ.B.

La ‘infidelitat’ de Ieltsin
actor Pol López torna al Teatre
Lliure de Gràcia, altra vegada sent
l’alter ego d’Ivan Mixukov. La dra-

maturga Hattie Naylor va traslladar a esce-
na el testimoni d’aquest adolescent que, als
quatre anys, es va trobar al carrer i va tenir
la intuïció de buscar el caliu dels gossos i no
dels altres humans, que també omplien es-
tacions de metro i deixalleries. Hi va con-
viure durant dos anys. Ivan i els gossos es
podrà veure els tres propers divendres, des-
prés de la funció de Blackbird.

És un cas real, una víctima de la desfeta
de la perestroika. La crisi econòmica asiàti-
ca va deixar molta gent al carrer, a finals de
segle. No s’havia deixat que la glasnost de
Gorbatxov arranqués. Boris Ieltsin i, al cap
d’un parell d’anys, Vladimir Putin, van en-
capçalar una reforma econòmica agressiva.
És en aquesta conjuntura que els pares de
l’Ivan van eliminant de casa tot allò pres-
cindible i ho van deixant a l’altra banda del
riu, a la seva sort. Primer van ser els gossos.
I després, els fills. L’Ivan, celebra López, va
tenir la lucidesa d’agermanar-se amb els
gossos i no amb els altres nens que vagaven
pel carrer buscant com sobreviure. La infi-
delitat d’un estat liderat per Ieltsin i Putin
contrasta amb la fidelitat dels gossos aban-
donats.

López, que insisteix que no es tracta pas
d’una obra política, sí que hi veu “vibra-
cions” d’avui. La crisi i els desnonaments
han situat l’Estat espanyol en un lloc capda-
vanter de la pobresa a Europa. El panorama
de caiguda lliure de l’estat del benestar fa
probable arribar a situacions semblants a
les descrites a Ivan i els gossos: “No ho augu-

L’
‘Ivan i els gossos’, al Lliure de Gràcia, recull el cas real d’un nen que, amb
la caiguda de la perestroika, va viure acollit per animals durant un parell d’anys

ro perquè no ho desitjo. Depèn de la nostra
sensibilitat col·lectiva evitar-ho.” El teatre,
altra vegada, es presenta com un escenari
on debatre i prendre compromisos íntims
per a la vida de fora de la platea.

Entre animal i humà
L’obra, dirigida per Pau Carrió, presenta
un protagonista que es mou per l’instint
més animal; “això el fa molt humà”, acla-
reix l’actor. La història, d’una forta emoti-
vitat, l’explica l’Ivan, ja adolescent. És un

personatge que ha agafat una certa distàn-
cia envers la cultura i la societat. No la rao-
na amb un discurs ben travat, sinó des de la
intuïció animal; “no va voler anar amb els
nens quan es va trobar sol, perquè cridaven
i es pegaven”. La capacitat d’aquest nen de
superar unes adversitats inimaginables en
una còmoda societat occidental (però que
també es poden produir en algunes zones
deprimides de les grans urbs, per culpa
d’una crisi que no té compassió amb els
més desfavorits) li atorga un paper reconci-
liador.

La torna de ‘Blackbird’
El cas d’Ivan i els gossos actua com a torna
de Blackbird. Aquesta peça, estrenada la
setmana passada demostra una escena
cruel, que no té ni un marge de compassió
amb els personatges. Es retroben un antic
arquitecte que ara s’ha convertit en encar-
regat d’una fàbrica d’ortodòncia, després
de complir la condemna per l’abús sexual a
una nena de 12 anys que, diu, estimava.

La noia, ara amb 27 anys, també es revela
com una víctima. La culpabilitzen, l’asse-
nyalen pel que li va passar. La posada en es-
cena de Lluís Pasqual no admet ni una co-
ma a l’esperança. La llum blanca envaeix
tot l’espai. Les interpretacions són desespe-
rades, sense filtres, de gestualitat oberta: re-
flecteixen la por al record, al dubte de si tot
ha estat producte d’un cervell malaltís; de
si es pot recaure, 15 anys després. Jordi
Bosch i Bea Segura interpreten dos perso-
natges que caminen per la vora de l’abisme.
S’estimen i es temen, es creuen i es descon-
fien. ❋

Pol... polièdric
Pol López genera emoció des del primer
minut a escena. Hi ha la sorpresa d’un nen,
la decisió irreflexiva, l’amor per Svetlana, una
‘miss’ que ell adora com a mare. Hi ha la
incapacitat d’entendre què és una trampa,
però la intuïció de comprendre la bondat de
les actituds a través de la mirada. Hi ha la
seva banda de gossos que ell ajuda i de la
qual rep suport en moments d’emergència.
Hi ha el joc de l’actor amb el públic de
transformar una lona de plàstic en cova,
guarida, joc entre els seus companys de
carrer. L’actor circula per l’orografia
d’emocions com un nen que no perd
l’esperança, la il·lusió, la generositat, davant
d’un món que l’ha desheretat de tot allò que
haurien de garantir, per exemple, els Drets
Humans. La seva humanitat és més propera
a la fidelitat d ’un gos que, fins i tot mort,
s’introdueix en el cos dels altres, tendre i dur.
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El teatre, altra
vegada, es
presenta com un
escenari on
debatre i prendre
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íntims per a la
vida de fora de
la platea

Trobar els
companys
de viatge
Roberto Olivan convenç amb
un exercici de terra que
contagia optimisme

CRÍTICA JORDI BORDES

a dramatúrgia planteja una realitat
artística: els artistes es mouen d’una
manera diferent que la resta dels hu-

mans, tenen uns interessos diferents que els
distancia de la resta de la societat. Aquesta
pot celebrar el resultat artístic o arraconar i
ridiculitzar el que ha volgut ser sincer amb
allò que pensa i pel que viu. L’arrencada
parla d’una desconfiança que no s’apunta
en cap passatge de la coreografia de Rober-
to Olivan. Hi domina una dansa àgil, dinà-
mica, oberta, que situa l’acció en el mo-
ment en què es troben els diferents artistes.
Cadascun té un món dins el seu cap i la
creació es multiplica quan aconsegueixen
trenar accions i situacions d’un univers a
un altre. Com si d’un joc infantil es tractés,

L l’escenografia de l’habitació del joc recobra
molts més colors quan més d’un nen inter-
vé en la decisió i narració d’aquell conte.

Olivan balla per gaudir i també per agra-
dar. Alterna moviments àgils i esgotadors
amb altres de més força dramàtica. Com la
pila en què s’amunteguen tots cinc balla-
rins, després d’una cadena de moviments
entre circenses i contemporanis. Sense pa-
raules, i amb una emoció dels ballarins que
navega mar endins (no interpreten cap
personatge al públic, normalment), Olivan
encadena diagonals d’equilibris, amb cos-
sos que topen i llisquen, esquena amb es-
quena. Només ell mateix adopta un paper
de clown quan intenta fer-se un lloc amb els
altres quatre companys ballarins, i ells
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Jove, calidoscòpic
El jove actor Pol López, s’ha revelat com un artista
calidoscòpic, capaç d’emmotllar-se a diferents gèneres i tipus
de públic./ ROS RIBAS

l’ignoren, divertits com estan amb el seu
lúdic moviment. La música és un altre ele-
ment puntal de la peça. No tot és dina-
misme i força. Olivan també deixa un es-
pai per al moviment misteriós, arrosse-
gant una intèrpret amb uns cabells tan
llargs com màgics. Un haiku visual, amb
fina dosi d’humor final, que deixa respirar
i dóna més densitat al difícil joc acrobàtic
(amb referències a la roda Cyr, al mà a
mà...). Si fa unes setmanes la companyia
Le Sort du Dedans investigava en l’art
plàstic i el moviment des del circ, Olivan
és l’altra cara de la moneda. A Catalunya
cal veure’l com una artista propi, a més de
ballarí de Rosas i impulsor del Festival
Deltebre. ❋

A PLACE TO BURY
STRANGERS
Roberto Olivan/
Enclave Arts del
Moviment

Intèrprets: 
Spela Vodeb, Sol
Vázquez, Felipe
Salazar, Roberto
Olivan, Matias Marré
Música:
Laurent Delforge
Lloc i data:
Divendres, 17 de
gener, fins diumenge,
al Mercat de les Flors

Cosmètica salvatge
na adaptació de la novel·la homònima. Amb un

acurat espai sonor i unes bones interpretacions, el
comercial que espera l’avió es transforma en un
ésser reprovable que ha amagat, fins llavors, la seva
part més fosca. Per què? Pot ser fortuït que faci 10
anys de l’assassinat de la seva dona per un
presumpte lladre? Xavier Ripoll és el comercial
mentre que Lluís Soler interpreta un personatge
particular: no té remordiments. Fa que a l’altre se li
despertin, però.

COSMÈTICA DE L’ENEMIC
Amélie Nothomb
Adaptació: Pablo Ley
Direcció: Magda Puyo
Intèrprets: Xavier Ripoll i Lluís Soler
Lloc i data: Fins al 24 de febrer, a la Sala Muntaner

Perdre les paraules
i hi ha alguna cosa molt dolorosa per a una

autora d’un diccionari rigorós com el de María
Moliner és perdre el poder de la paraula. Una
malaltia li va manllevar el que més estimava.
Recorda el moviment d’aquell escultor invàlid,
interpretat per Josep Maria Flotats, d’El dret a
decidir. Ella i el seu entorn, però, patiran la seva
lenta degradació. Vicky Peña protagonitza aquesta
mena de biopic trist i sensible, construït a manera
un pèl antiga, que l’allunya de l’espectador. 

EL DICCIONARIO
Manuel Calzada Pérez
Direcció: José Carlos Plaza
Intèrprets: Vicky Peña, Helio Pedregal i Lander Iglesias
Lloc i data: Fins al 10 de febrer, al Teatre Romea

D’un en un, o de dos en dos

l DanSAT programa per aquest cap de setmana
dos programes ben diferents. Avui es tanca el cicle
de solos que presenten les mateixes coreògrafes:
Mireia de Querol amb I tots els altres; la coreana
Howool Baek, Nothing for body; i Roser López
Espinosa, The lizard’s skin. Dissabte i diumenge serà
el torn de duets amb Carles Casallachs (Por sal y
samba); Guy Nader, que amb Maria Campos balla
Zenith; i la companyia txeca de Lenka Vagnerova,
amb Mah Hunt (guanyador del premi del públic a
Czech Dance Platform 2011).

SOLOS.3
DanSAT!
Intèrprets: Mireia Querol, Howool Baek i Roser López
Lloc i data: Avui, última sessió (21h) al SAT! Dissabte i
diumenge, tres sessions de duets
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CURS DE MÀGIA,
DE 8 A 11 ANYS
El Rei de la
Màgia
Lloc i data: A partir
del 2 de febrer a El
Rei de la Màgia.
Preu: 130 euros
(inclou apunts i
materials de cada
sessió)
Límit de places: 12

uatre sessions
diferents amb un
contingut lúdic i
pedagògic
impartit per Rosa
M. Llop. Actriu
principal de la
llegendària
companyia que
des de fa 27 anys
promociona la
màgia teatral.
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Vital. Roser López
és una de les
coreògrafes més
optimistes de la
darrera fornada.
Avui serà al
DanSAT!
EL PUNT AVUI


