
23
2 1 . 0 6 . 2 0 1 5

Te
at
re

Diumenge, 21 de juny del 2015 85

ES

teixa altura que una incommensurable
Clara Segura. El trajecte emocional dels
actors és tan esplèndid com terrible. Es-
plèndid perquè es desdoblen en els papers
de pares, fills, avis... amb un codi drama-
túrgic que magnetitza l’espectador. Terri-
ble perquè sovint interpreten accions de
les quals els mateixos personatges no po-
den enorgullir-se.

De fons, Incendis continua sent aquell
desesperat cant a la vida, a la dignitat, a la
coherència personal. És una obra d’una
inequívoca militància, que sap treure la
bondat del quadre més cruel; trobar solu-
cions als algoritmes (aquells que utilitzen
també els terroristes de Cels) més inexpli-
cables. Un encant que es pateix.

De genolls. Clara
Segura és la
protagonista d’un
muntatge que
canvia d’espai però
manté la intensitat.
PAU CORTINA / ACN

manté la conjugació de la primera persona
del singular) el que diu de la seva vida per-
sonal. Liddell remou, aquesta és la seva
força. Ho fa amb un teatre carregat d’imat-
ges, sovint fregant la descripció de pensa-
ments primaris (“Els pobres són uns ma-
terialistes: sempre pensen en els diners” o
“A major privilegi d’una persona, més odi
projecta als altres”) i un punt fastigoses
(com l’escena dels escarabats de casa seva).
No hi ha més bellesa que la dura realitat.
Un bany d’aigua freda per treure prejudi-
cis i descobrir-se nu i fràgil com un núvol
a mercè de la tempesta.

MI RELACIÓN CON
LA COMIDA
Angélica Liddell

Directora:

Esperanza Pedreño
Intèrpret:

Esperanza Pedreño

Lloc i dia:

Divendres 12 de juny
(fins al 28), al Teatre
Versus

Festival fora de límits escènics
xperimental Room Festival està dedicat a l’exhibició de peces

escèniques de petit i mitjà format, creades a partir de material
autobiogràfic, inquietuds íntimes o experiències personals, i que
mostren un clar interès en l’experimentació i en la recerca en el
temps, en l’espai i en l’espectador. A l’Experimental Room Fes-
tival es veuran treballs de creadors nacionals i internacionals
que utilitzen diferents llenguatges escènics per expressar-se però
que sempre tenen els següents punts en comú en el seu treball:
la no-ficció i una experimentació i recerca clara en relació amb
el temps, l’espai i/o l’espectador. Amb el suport de l’Antic Tea-
tre. Un exemple? Demà mateix arrenca un muntatge que es rea-
litza dins d’una limusina a càrrec de la mateixa Maria Stoyano-
va. Hi caben només uns cinc espectadors per sessió (que té una
durada de 50 minuts).

EXPERIMENTAL ROOM FESTIVAL
Atelier Escènic Stoyanova, entre altres
Dia i lloc: Del 22 al 28 de juny, per diversos espais de la ciutat. Més
informació al web http://www.experimentalroomfestival.com.

Tornen Pep Bou i les seves bombolles
esprés de més de 30 anys meravellant els adults (i la canalla)

de tot el món, Pep Bou assumeix un nou repte, sense abandonar
mai el seu univers poètic i fràgil de les bombolles de sabó. Si en
anteriors ocasions el seu company ha estat la música amb el pia-
nista Jordi Masó (Clar de llunes) o el discurs de tot un intel·lec-
tual com Jorge Wagensberg (Berishit), ara el repte és esdevenir
funambulista.

BOMBOLLAVÀ
Pep Bou
Dia i lloc: Del 2 al 26 de juliol al Teatre Tívoli de Barcelona.

Una granja molt humana
uim Giron, dels Animal Religion, es transmuta en animal.

Guarnit amb màscares de gallina, vaca o porc, trotant com un
cavall amb ganes de refrescar la seva crinera, transforma el com-
portament dels animals en actituds i personatges ben humans.
Aquest espectacle en solitari seria camp de proves per a poste-
riors muntatges, com el Tauromàquina, estrenat mesos després
al Mercat de les Flors, o l’incontestable i reconegut Chicken legz
de la darrera edició de Fira Tàrrega. Hi ha bellesa en les verti-
cals, humor amb les màscares i un punt gore amb un equilibri
propi d’un faquir. Giron és un artista molt despreocupat per la
preciositat, tot arriba aparentment espontani, fresc, amb un
punt d’abús de la desinhibició. Els seus espectacles potser no
són rodons però connecten a l’emoció de l’espectador.

INDOMADOR
Animal Religion
Dia i lloc: A la Sala Hiroshima, del 25 al 27 de juny.
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Curs de
gestió d’arts
escèniques

’Associació d’Ac-
tors i Directors
Professionals cata-
lans (Aadpc) orga-
nitza la tercera edi-
ció del curs Produc-
ció i gestió d’arts es-
cèniques per a crea-
dors, una formació
especialitzada per-
què els artistes
aprenguin com fer
realitat els seus pro-
jectes escènics, des
de la idea fins a la
posada en escena i
la venda de l’espec-
tacle.

El curs posa èm-
fasi en la posada en
pràctica dels conei-
xements.
Dia i lloc: Del 15 de
setembre al 17 de
desembre, a l’Institut
del Teatre.
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Sense paraules.
L’artista Quim Giron
s’expressa sense
mots, desplega el
bestiari més humà. 
ANIMAL RELIGION 




