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Vincent, devorat pel blanc.
FOTO: SUDEEP DWIVEDI

L’OLOR EIXORDADORA DEL BLANC
Oblideu-vos de I’osclat de colors
amb qui~ identifiqueu Van Gogh:
quan en Vincent es vegi tancat en
un manicomi-la situaci6 en qui~
ens el presenta Stefano Massini,
i’autor de i’extraordin~ria ’Trilogia
Lehman’-, tot quedar~ reduft a
un blanc enlluernador. I aquestes
parets que po~ten a confondre la
reaiitat amb i’aHucinaci6, seran
el Ilen~: damunt del qual Moreno
Bernardi pmjecti la gostuaiitat m~s
profunda i els sons clavats com
agulles en la ment del pintor, tot
servint-se del molt creatiu rigor
experimental que java evidenciar
a ’ta nit just abans dels boscos’.
TEATRE AKAD~MIA. FINS AL 6/6.
HORARI: DE DC. ADS., 2OH; DG.,
&SH. PREU: 22:~. [] 10% DE DTE.
¯ Teat~eakademia.art

LISBETH GRUWEZ
Quines paraules est~ dient I’ora-
dor/i’oradora? De vegados, tant se
val. De vegades, I’dnic que compta
~s I’efecte ext~tic que est~ provocant
amb el seu discurs. I quan aquest
discurs va pie d’odi i violEncia, les
coses, amics meus, es poden posar
molt pitjor. Cosa que el solo’It’s
going to get worse and worse and
worse, my friend’ (22123/5. :18 
$8.30H. 16~), ballat per tisbeth
Gruwez i sonoritzat per Maarten Van
Cauwenberghe-els dos creadors de
ia companyia Voetvoik-, evidenciar~
de manera aclaparadora. Despr~s
d’aquest aciamat solo, ~s impresdn-
dible entrar en ia "cedmbnia pagana
en honor de la feminitat" que ~s
’The Sea Within’ (2:1122/5. 2OH.
20~). MERCAT DE LES FLORS.
¯ Mercatflors.cat

LA HABITACI(~N DE MAR|A
Concha Velasco no hi ha qui la
confi ni: aquila tornem a tenir,
interpretant una obra del seu fill,
Manuel Martinez Velasco. Perb, per
cont ra, al seu personatge -el d’una
ci~lebre escdptora- ni un incendi
no la pot treure de casa: per culpa
de I’agorafi~bia de campionet que
pateix, fa quaranta-tres anys que
no surf. TEATRE GOYA. FINS AL 30/5.
HORARI: DE DT. A DS., 2OH; DG.,
PREU: 21-24:~. ̄ Teatregoya.cat
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