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'Diktat' obre la nova temporada del Tantarantana 

  ROGER PASCUAL

El Teatre Tantarantana ha decidit començar l'any teatral de la mateixa manera que va acabar l'anterior.
Diktat, la celebrada adaptació que Lurdes Barba va estrenar al mes de juliol de l'obra d'Enzo Cormann,
torna a la sala alternativa barcelonina, on es representarà fins al 3 d'octubre. Protagonitzat per Albert
Pérez i Xavier Ripoll, el muntatge explora la difícil cicatrització de les ferides de la guerra de Bòsnia.

Aquesta és la primera de les tres produccions de la sala. Julio Álvarez, director artístic del Tantarantana,
es posarà també al capdavant de Copi i Ocaña, al purgatori, obra en què Marc Rosich rendeix tribut a
dos màrtirs de l'homosexualitat. La terna es completa amb la posada en escena que Roberto Romei ha
plantejat d'El diable compartit, de Fabrice Melquiot, en què, igual que Cormann, el jove i interessant
dramaturg francès també s'acosta al drama dels Balcans.

Un total de 26 produccions --10 d'elles infantils-- passaran per la sala que, després de l'im- pàs de la
temporada anterior, tornarà a estar integrada en la xarxa estatal de sales alternatives. Producte
d'aquesta col.laboració arribarà a la ciutat El galán fantasma, de Pedro Calderón de la Barca. Per
Álvarez, el govern del PSOE s'ha mostrat "més obert" i ha augmentat "substancialment" les ajudes.

Aquesta serà l'única concessió al teatre clàssic, perquè el Tantarantana ha decidit apostar decididament
pels creadors contemporanis. Sens dubte, una de les obres més atractives que programarà el
Tantarantana serà Claroscuros, text de José Sanchis Sinisterra que portarà als escenaris Ada Vilaró.
L'obra reflexiona sobre la soledat des d'un vessant humorístic. Mereix citar-se en un lloc destacat
l'espectacle Cançons arrevistades del temps de la República, de Pere Sagristà.


	'Diktat' obre la nova temporada del Tantarantana
	
	ROGER PASCUAL



