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Espereu-vos: no us aixequeu de la
butaca. Encara que sembli que la
funció s’ha acabat, en aquest cas el
col·loqui posterior no és un fet aï-
llat (aquella postfunció que et trobes
puntualment de tant en tant, quan
vas a veure un espectacle), sinó que
forma part del tot de la representa-
ció. LucíaMiranda va començar a
donar-li forma aCross Border, quan
residia a Nova York, mentre es treia
un màster sobre teatre i educació.
I, des de llavors, totes les propostes
d’aquest projecte que, com el mateix
nom indica, se salta fronteres com
si res (la seva petjada ha arribat fins
i tot a Dakar) han estat sempre tre-

La llar somiada
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LES IRRESPONSABLES

Qui ho havia de dir de tres actrius
tan bones com elles! Doncs resulta
que Cristina Genebat, Marta Marco
i Nora Navas, per culpa d’aquesta
obra de Javier Daulte dirigida per
Sílvia Munt, se’ns han tornat tres
irresponsables d’aquelles que, quan
es proposen oblidar-se una mica
dels límits marcats per les regles
socials, després ja no poden prémer
el fre. I, com sabemmolt bé, un
desgavell en mans de l’excel·lent
autor de ‘4D òptic’ o ‘La felicitat’ et
pot portar cap a terrenys diverti-
dament insospitats. En aquest cas,
tot comença amb dues amigues
que intenten animar una tercera
que acaba de patir una ruptura
sentimental. Però ves a saber com i
on acabarà. LA VILLARROEL. FINS AL
9/1. HORARI: DS., 18 I 20.30H; DG.,
18H; DC. I DJ., 20H. PREU: 20-30€.
• Lavillarroel.cat

EL GUARDAESPALDAS

Si voleu protegir com cal una
superestrella amenaçada per un as-
setjador psicòpata i un xic atacada
de divisme com ara la Rachel, heu
de contractar el millor. I el millor
–fins i tot la Casa Blanca ho sap– és
en Frank. Però ara toca oblidar-se
de la Whitney i d’en Kevin, els
protagonistes de la tremendament
taquillera pel·lícula: un projecte que
als anys setanta van estar a punt
de protagonitzar Steve McQueen i
Diana Ross. I toca deixar-se arros-
segar per la veu de Mireia Mambo
cantant-li allò d’‘I Will Always Love
YYYou’ al seu Frank (Octavi Pujades).
TEATRE COLISEUM. DEL 27/11 AL
9/1. HORARI: DT. I DC., 20.30H; DV.
I DG. 18H; DS., 18 I 21.30H. PREU:
28-58€.• Grupbalana.com

SÍ O NO?

S’ha acabat això d’anar plorant
per les cantonades des que us vau
quedar sense aquella casa de les
rialles que era el desaparegut Club
Capitol! Aquí teniu la nova Casa
de la Risa, situada en una sala
d’aquests Cinemes Bosque que
també tenen un passat escènic, tal
com acrediten les dues màscares
esculpides per Gargallo que es van
reincorporar a la façana moderna
després d’haver lluït a l’antic teatre.
I aquí és on ens trobarem en Bruno
Oro, que alhora es retroba amb el
director Alejo Levis (‘Immortal’) per
reivindicar el dret a perdre’s per un
paisatge sense recórrer a Google
Maps ni a altres tecnologies de les
que ja no ens permeten improvisar
el següent pas. LA 9 DEL BOSQUE.
HORARI: DE DC. A DV., 20.15H; DS.,
17.30 I 20.15H; DG., 17H. PREU:
18 - 23,90€. 15% DE DTE.

Entttraaadddaaasssdddeeevaaanggguuuaaardddiaaa...cccooom

ballades mà amb els col·lectius im-
plicats en la temàtica de cada mun-
tatge. Doncs, en el cas actual, del que
es tractava era de construir una llar
escènica a l’estil Verbatim (és a dir,
respectant fil per randa de manera
literal cada paraula de la persona en-
trevistada) entorn al que significa una
casa. I, qui pot negar que aquest és un
tema que ens implica a tots plegats?

ET DEIXO ELS FONAMENTS

Ja és ben cert que una casa no sem-
pre és una llar: només cal fixar-se en
les connotacions associades a les
cases d’acollida o les cases tutelades.
I també aquests hàbitats hi queda-
ran reflectits, al llarg d’un especta-
cle en què tindran cabuda, alhora, els

desnonaments, les lleis d’habitatge,
els migrants que busquen un lloc on
viure i els pisos habitats per veïns
de tota la vida que ara estan sotme-
sos a pressions gentrificadores. Aquí
també hi ha espai per reflexionar
sobre la imatge d’aixopluc que do-
nàvem a la casa quan la dibuixàvem
de petits i encara vivíem en aquella
casa dels pares que potser algun dia
acabarà sent la nostra per herència.
Això, sempre que no tinguis un pare
arquitecte com el que parla també a
l’obra; un pare que ha decidit deixar
a la filla només els fonaments d’una
casa que ella mateixa haurà de saber
construir-se a la seva mida. I fins i tot
hi cap aquell E.T. buscant casa seva
perdut per la galàxia.

Damunt d’aquest esquelet sense parets,
cadascú pot aixecar la casa que sempre

havia imaginat. FOTO: JAVI BURGOS
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