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Des de dijous vinent i fins
al 4 de maig, es programa-
ran més de 40 sessions
d’una dotzena d’especta-
cles en una graella compli-
cada que permet veure fins
a tres espectacles en una
tarda. De fet, al cap de set-
mana del 2 al 4 de maig es
programa una maratonia-
na vetllada amb 18 ses-
sions. Són els dies que
l’Institut Ramon Llull ha
concentrat els programa-
dors internacionals perquè
puguin descobrir treballs
segurs per a les seves pro-
gramacions com ara Ro-
drigo Garcia, així com no-
ves mirades que tracten la
reflexió escènica des de
vessants com ara el de tea-
tre d’objectes íntims de
Xavier Bobés (i la seva
companyia de Play-
ground); de format impre-
visible com ara Fäustino i
Bernat o de posades escè-
niques contundents i sense
concessions de Marta Ga-
lán.

L’any passat, el Teatre
Lliure va sorprendre amb
un cartell que donava veu a
la nova creació escènica.
Semblava una jugada es-
tratègica per guanyar-se el
local del Lliure de Gràcia a
causa de les insinuacions
de l’Institut de Cultura de
Barcelona de desvincular
el local del teatre. Feia
anys que la reforma estava
encallada. Rigola explica-
va, llavors, que aquella
programació es podia en-
cabir molt bé dins del local
de Gràcia. Ahir, quan fa
uns mesos que han entrat
els obrers a Gràcia, no en
va fer cap referència. Ri-
gola sí que es desmarca de
dedicar una sala a aquest
format. El director artístic
creu que és bo que un tea-
tre públic els tingui pre-
sents, «és una necessitat
per als creadors i també
per als espectadors».

«Mar i muntanya»
El cartell és molt variat.
Roger Bernat proposa un
joc a Domini públic, si-
tuant l’espectador a la pla-
ça Margarida Xirgu que
haurà de seguir, a través
d’uns auriculars, les indi-
cacions d’un actor que dó-
na les ordres. Protégeme,
instrúyeme 1.1 també és un
treball en procés: Galán fa
una reflexió sobre el tras-

torn que provoca hiperacti-
vitat i dèficit d’atenció
amb un nen i una parella
que l’adoctrinaran contí-
nuament, «els adults fan
embogir el nen», conclou.
Joan Baixas fa la tercera

coproducció del Lliure.
L’artista preveu un seguit
d’improvisacions amb el
pianista Agustí Fernández,
un músic que es prodiga en
aquest tipus de muntatges.
Sergi Fäustino s’ha dedi-

cat a visitar cafeteries
d’hotel per imaginar-se
una dramatúrgia amb els
personatges que deambu-
len per aquests paratges
tranquils «amb cambrers
amables». L’última copro-

ducció del Lliure és amb
Maria Stamenkovic i Gui-
llaume Marie, Trigger. La
ballarina, habitual en mun-
tatges de Jean Fabre i que
s’ha instal·lat a Barcelona
fa poc temps, ha ideat una

coreografia d’un noi i una
noia que no troben la ma-
nera de comunicar-se.

L’any passat, Mnemo-
park va atrapar l’interès de
l’espectador: era un treball
del col·lectiu Rimini Pro-
tokoll fet a partir de ma-
quetistes de tren jubilats.
Ara torna (amb programa-
ció paral·lela al Goethe
Institute que dóna a conèi-
xer el dramaturg Heiner
Goebbels i la seva escola
teatral) amb uns altres pro-
fessionals: uns camioners
que transportaran els es-
pectadors per l’extraradi
de Barcelona. Rodrigo
García és el cap de cartell
amb una peça estrenada el
2006 a França: Arrojad
mis cenizas sobre Mickey.
La intèrpret Núria Lloansí
comenta que el treball físic
«transmet nostàlgia» i
trasllada l’espectador a un
paisatge devastat, «que po-
dria ser la fi del món».

Radicals Lliure posa la segona marxa
El Teatre Lliure repeteix cicle amb uns artistes oblidats de la cartellera barcelonina i reivindicats a l’estranger

● El panorama de Barcelona tenia,
cada dos anys, un oasi en el festival
de titelles i teatre visual. En l’últi-
ma edició, la tardor del 2006, el
festival es va rebatejar com a Neo i
va servir per donar més presència
de grups que experimenten fora de
les disciplines escèniques habi-
tuals. Segons ha pogut saber
aquest diari, l’Institut del Teatre de
Barcelona no ha confirmat encara
l’edició de la tardor vinent, possi-
blement per canvis en el planteja-
ment del Festival Grec. Aquesta
inconcreció dificultarà que se’n
programin i genera inquietud lògi-

● Roger Bernat, Marta Galán, Joan Baixas
i Sergi Fäustino són uns quants dels noms
del cartell del pròxim Radicals Lliure, en
què repeteix Rodrigo García. El cicle, que
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ca en l’equip organitzador. En can-
vi, els centres d’arts escèniques de
Salt-Girona, Reus i Terrassa sí que
tractaran aquestes disciplines. De
fet, aquesta temporada el Centre
d’Arts Escèniques de Reus ha en-
degat un programa en què retroba-
ven creadors amb directors tècnics
i actors del territori. Ahir i fins al
26 d’abril, a Terrassa s’ha estrenat
el Terrassa Noves Tendències
(TNT). La seva referència és el
desaparegut Sitges Teatre Interna-
cional i s’hi barregen comèdies de
text (atractiu Tres versions de la vi-
da) amb teatre biogràfic (corprene-
dor Hija de la dictadura argenti-

s’organitza per segon any al Lliure, es per-
cep com a insuficient per donar a conèixer
els treballs dels creadors catalans a casa
que, posteriorment, fan d’ambaixadors a
l’estranger, insisteix Roger Bernat. La pa-

radoxa no té cap solució fàcil ja que, men-
tre el director Àlex Rigola insinua que, a
més del cicle, caldria una sala alternativa
que s’hi especialitzés, Marta Galán apunta
que els seus recorreguts, molts amb més de

na) i altres treballs experimentals
com ara el previst per ahir al ves-
pre, Pedicabo ego uos et irrumabo,
un còctel de teatre, performance,
videoart...

En paraules de Pep Pla, director
del CAET, el TNT «és un banc de
proves» per a futurs llenguatges
escènics. La intenció d’aquesta
primera edició és que vagi crei-
xent, que impliqui un públic «in-
quiet, jove i no jove». Fins al 26
d’abril, Terrassa s’agermana ca-
sualment amb el cicle del Teatre
Lliure. Amb la dificultat de com
definir aquests creadors, tots tenen
una mirada des de l’originalitat.

deu anys d’experimentació, exigeix un su-
port decidit de les institucions per norma-
litzar-los en la programació. Cultura hi
busca una solució amb el pla de noves esce-
nes, que tot just comença a redactar.

Silenci al «Neo», voluntat a Terrassa
M.C. / J.B.


