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CANTADES D’HAVANERES

del 21 al 27 de setembre
21/09/07 21:00 h BARCELONA; BARCELONÈS (Barcelona) - Portal de la Pau;

BARCA DE MITJANA
21/09/07 22:00 h BARCELONA; BARCELONÈS (Barcelona) - Gran Casino

PESCADORS DE L'ESCALA
22/09/07 19:00 h SABADELL; VALLÈS OCCIDENTAL (Barcelona) - Can Llong

AIRES DEL VALLÈS
22/09/07 21:00 h BARCELONA; BARCELONÈS (Barcelona) - Portal de la Pau

PORT BO
22/09/07 22:00 h BADALONA; BARCELONÈS (Barcelona) - Plaça de l'Església 

PESCADORS DE L'ESCALA
22/09/07 22:00 h BARCELONA; BARCELONÈS (Barcelona) - Gran Casino 

BERGANTÍ
23/09/07 19:00 h MANRESA; BAGES (Barcelona) - Passeig AIRES DEL VALLÈS
23/09/07 20:00 h L'HOSPITALET DE LLOBREGAT; BARCELONÈS (Barcelona) -

Plaça Sant Jordi  A TOTA VELA
23/09/07 20:00 h VALL-LLOBREGA; BAIX EMPORDÀ (Girona) - Plaça de 

l’Ajuntament BERGANTÍ
23/09/07 22:00 h REUS; BAIX CAMP (Tarragona) - La Palma VEUS DE REUS
24/09/07 17:00 h BADALONA; BARCELONÈS (Barcelona) - Casal Nova Lloreda 

L'ESPINGARI
24/09/07 22:00 h BARCELONA; BARCELONÈS (Barcelona) - Carrer Sardenya

MAR I VENT
27/09/07 20:00 h LLORET DE MAR; SELVA (Girona) - Passeig Marítim

HAVANA XICA
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Vol Ras ha trobat habitual-
ment el riure del públic
amb personatges més o
menys surrealistes i en si-
tuacions amb un toc frívol.
Alonso els va proposar
augmentar el surrealisme
dels personatges per crear
una història còmica en què
es denunciessin trets de la
societat actual. La idea ha
anat prenent forma, dins
del magí dels de Vol Ras, i
des d’avui i fins al 30 de
setembre fan una minitem-
porada a Barcelona.

Els personatges d’a-
questa civilització que ha
sobreviscut a un cataclis-
me nuclear han perdut al-
gunes aptituds, com ara la
de la parla, però són capa-
ços de tocar un violí o de
desplaçar-se, tot i que amb
una postura que recorda
els primats actuals. En la
peça, un mussol de jogui-
na cobrarà un pes incom-
prensible quan els tres per-
sonatges atribueixin a
aquesta mirada i veu arbi-
trària tot el que passa al seu
entorn, com si fos un déu
que veneren. Per Joan Fa-
neca, actor de Vol Ras,
aquest «és un dels especta-
cles més arriscats» de la
companyia. A més de la
dura temàtica, de la qual
gosen fer broma, també
destaca la dificultat de
mantenir el personatge du-
rant l’hora i mitja de dura-
da. Vol Ras ja ha fet una
trentena d’actuacions
d’aquest espectacle, majo-
ritàriament pel País Valen-
cià. La breu estada a Sant
Andreu ha de servir per
convidar programadors i
poder lligar una tempora-
da per Catalunya. Tot i ai-

xò, no descarten fer una
segona temporada més en-
davant a Barcelona. De
fet, un fragment de l’obra

es va poder veure en for-
mat show case a la cita de
Come & See, el 2006, en
què companyies catalanes

convidaven programadors
d’arreu del món per donar
a conèixer les seves últi-
mes creacions.

De l’humor frívol al sarcasme àcid
Vol Ras presenta al SAT! «Mondomono», en què denuncia el canvi climàtic

JORDI BORDES/ Barcelona

� El Sant Andreu Teatre (SAT!) arren-
ca amb Vol Ras la cinquena tempora-
da, en què també hi haurà Toni Albà i el
seu Protocol per a camaleons durant
tres setmanes, del 8 al 25 de novembre.
Albà i el cantant Quim Vila, que pre-
senta un espectacle musicoteatral
(Quan l’alegria és a la sala, la tristesa
puja a l’escala), són els únics títols que
es mantenen tres caps de setmana, un
objectiu dels programadors de la sala
municipal. Un altre dels reclams
d’aquesta tardor és el muntatge de circ
amb la companyia Hula i l’espectacle
Viceverso (del 6 al 14 d’octubre). Fi-
nalment, el nou pas del grup Macedò-

� La companyia de mim Vol Ras de-
buta en l’humor de denúncia a Mon-
domono, un espectacle que avui pre-
senta a Barcelona, tot i que ja n’han

Un moment de l’espectacle Mondomono, de Vol Ras./ PERE VIRGILI

fet una trentena de representacions.
El grup, que demà mateix celebra 27
anys d’història, es va deixar seduir
per la idea d’Àngel Alonso de treba-
llar una història crítica en què conti-

nia. Ara, les cinc noves cantants del
grup (d’un càsting de 250 veus de joves
d’entre 11 i 15 anys) debutaran en soli-
tari amb les cançons de les fruites de
l’anterior fornada. Ja es prepara, però,
un disc de la nova formació. Fins ara, la
formació d’esperit amateur ha venut
unes 15.000 còpies de cada disc. La
dansa, un element clau al SAT!, junta-
ment amb el teatre familiar, té poca
presència en aquest primer trimestre de
l’any. Destaca l’adaptació de la coreo-
grafia de Thomas Noone (resident al
teatre de Sant Andreu) que es va estre-
nar la temporada passada, en gran for-
mat, al Mercat de les Flors, Mur.

nua amb l’estructura del gag i aban-
dona la multiplicació dels personat-
ges. Evoquen el planeta dels simis,
però en comptes del foc, els primats
ara busquen la preuada aigua.

Dansa, circ i el nou Macedònia

� L’univers literari i vital
de Jesús Moncada (Me-
quinensa 1941 - Barcelo-
na, 2005) puja a l’escena
professional per primer
cop. Aigua és una de les
tres produccions que el
Centre d’Arts Escèniques
de Terrassa (CAET) pre-
para per la segona tempo-
rada, la primera que disse-
nya Pep Pla. Per primer
cop, aquest centre copro-

dueix un espectacle amb el
TNC: L’home, la bèstia i
la virtut; i signen el primer
treball entre els tres cen-
tres escènics públics de fo-
ra de Barcelona ( El silenci
del mar, de Vercors), com
ja va avançar aquest diari
fa temps.

Aigua tindrà un reparti-
ment amb actors de Tremp
i Lleida a més dels terras-
sencs Miquel Gòrriz i Jau-
me Anguera, que repre-

sentaran els jutges que ar-
riben al cafè de Mequinen-
sa i comencen a copsar
aquell món de petites mi-
sèries i molt d’humor ne-
gre. Són contes extrets
d’El Cafè de la Granota i
Històries de la mà esquer-
ra, entre d’altres títols.
Una altra coproducció
amb la Factoria Escènica
Internacional és un text de
Turrini que caricaturitza
els tòpics nadalencs.

Terrassa Noves Tendèn-
cies és l’espai que Pep Pla
preveu com a banc de pro-
ves d’autors emergents.
Les representacions seran
al mes d’abril a la Faktoria
d’Arts. El cartell encara
s’està completant però ja
compten amb el text Ob-
sessió de Jordi Oriol, un
autor graduat el darrer curs
a l’Institut del Teatre i que
confirma la interessant ge-
neració d’autors joves.

El Centre d’Arts Escèniques de Terrassa
estrena el primer Moncada professional
J.B./Terrassa




