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ble. Ell mateix arrenca una gimcana d’equili-
bris sobre un tub d’uns quatre metres que
subjecta només per un punt i el recolza en
llocs inestables per l’altre. La seva dèria arri-
ba a acompanyar-se d’una marioneta que
també viatja pel tub, acompanyant-se. Un
treball d’una dificultat tècnica i un risc nota-
ble que queda superat per la poètica brillant i
inquietant alhora dels seus personatges. Hi
ha moments per a l’ensurt, per al riure i per al
somriure, però el que es proposa a Rudo és un
viatge a un desig d’un quadre tan fràgil com
preciós. Es mereix millor sort que Wasteland
i recuperar les gires de Plecs (que es va estre-
nar al Trapezi del 2010, precisament). Ara,
l’acció i la poètica envaeixen el mateix espai
on es representa i s’observa. ❋

RUDO
M. Alcántara Cia.

Autoria i direcció: Laia
Rius i Maria Bou,
Manolo Alcántara i
Xavier Erra

Direcció musical: 
Clara Peya

Intèrprets: Manolo
Alcántara, Laia Rius i
Maria Bou

Dia i lloc: 10 de maig, a
La Palma. Trapezi, Fira
de Circ de Catalunya

tats, l’alcohol, la prostitució, el rebuig que es
professen l’un a l’altra és d’una buidor im-
mensa.

Probablement, l’èxit de Fronteres és la ver-
satilitat d’un espai en què els elements escè-
nics es transformen mínimament i es con-
verteixen en una escena molt diferent. Tam-
bé són reveladores les pantalles que emeten
en un fals directe la preparació dels actors.
Fronteres és un bon exercici,. L’error és exigir
que d’aquesta investigació literària calgui
fer-ne una presentació a tres bandes, la ma-
teixa temporada. La necessitat del resultat és,
més que una frontera, un abisme perillós. ❋

Buidor. Jordi
Boixaderas i Lina
Lambert són una
parella a la frontera de
la separació en el text
de Lluïsa Cunillé. A
les seves maletes,
carreguen les culpes
que els faran víctimes
o botxins d’aquesta
relació. FRANCESC
MESEGUER

Espriu, punt d’arrencada coreogràfica
n personatge descobrirà als espectadors tot un món imagi-

nari de paraules que l’envolten. Amb aquests mots, serà capaç
de trobar un sentit original a la seva vida i al seu entorn. De
vegades el poder de la imaginació pot fer canviar una realitat
que no agrada fent que la quotidianitat es converteixi en un
meravellós paisatge, com un Don Quixot. La companyia Ns
Dansa fa un viatge de dansa-teatre a través de Salvador Espriu
amb una dansa ben evocadora, creat coincidint amb el cente-
nari del poeta. Espectacle en català pensat per a públics de to-
tes les edats.

BALLANT ESPRIU
NS Dansa
Idea original: Toni Grané
Direcció: Toni Grané i Núria Serra
Coreografia: Núria Serra
Lloc i dies: Al Tantarantana, fins al 25 de maig. Dissabtes 18 h.
Diumenges a les 12 h.

Una mirada nua al món de Lluís Llach
a tendresa dels sentiments, el dolor per la pèrdua, l’alegria

per la vida, l’amor universal, la crítica cap a la injustícia, la iro-
nia d’un país que se sap petit… Tot això amb notes que surten
amb força d’un piano tocat amb delicadesa, amb espectaculars
impromptus que enamoren fins a l’últim alè i una veu profun-
da, plena de matisos, sàvia, que commou i emociona.

LLACH POETA
Textos i música de Lluís Llach
Paraula: Joan Berlanga
música: Albert Flores

Lloc i dia: Dissabte 17 de maig 21 hores, a l’Àgora de Sabadell.

Amb els ‘Pulmons’ ben plens
a companyia Sixto Paz ha tornat amb Pulmons,, a la Sala Bec-

kett, on s’hi estarà fins al 15 de juny. Ho fa després del gran èx-
it que va obtenir el gener amb una ocupació del 99,7%. La re-
entrada, que va arrencar aquest dimecres, ja sumava unes
1.650 entrades reservades, cosa que garanteix la continuïtat del
seu èxit de taquilla. Els dubtes existencials a l’hora de tenir un
fill d’una parella de 30 anys amb el canvi climàtic de teló de
fons. Repeteix l’equip de Si existeix, encara no ho he trobat
(Beckett, 2012).

PULMONS
Sixto Paz Produccions
Direcció: Marília Samper

Intèrprets: Pau Roca, Carlota Olcina
Lloc i dies: Fins al 15 de juny, a la Sala Beckett.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

DIA
INTERNACIONAL
DEL CLAQUÉ
Tot pel claqué

’Associació Tot pel
Claqué munta dues
activitats per cele-
brar el seu dia inter-
nacional. Demà es
fa la 5a: Mostra del
Claqué Barcelona al
Mercat de les Flors,
amb una desena de
companyies convi-
dades. Hi interve-
nen, entre d’altres,
Tap up! (Barcelo-
na), Magnolia (Bar-
celona i Israel), Tap
that! (Noruega),
Xafol K (País Basc)
i T.J. Jazz & Friends.
Lloc i dia: Al Mercat de
les Flors, demà,
sessions a les 18 h i a
les 20.30 h.

a tradicional tro-
bada dels ballarins
d’escoles de claqué
es prepara per al 25
de maig al parc de
la Pegaso. S’hi espe-
ren més de 500 ar-
tistes, d’entre 5 i 65
anys. La diada es
tancarà amb el cla-
qué espontani que
es programa al ves-
pre a l’Espai 30 de
la Nau Ivanow.
Lloc i dia: Parc de la
Pegaso, diumenge 25
de maig a partir de les
11 del matí.
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Dubtes. Carlota Olcina i Pau Roca interpreten aquesta comèdia, un
punt agra. EL PUNT AVUI




