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La  companyia  Teatreneu  posa
rà  en escena avui, a les 22.15 h ai
Teatre  Municipal  de  Berga,  el
seu  muntatge  Cata!ànish,  dins
del  Festival  de Teatre  de  Prima
vera  que organitza el grup teatral
berguedà  La Farsa.

Catalànish,  escrita  per  Israel
Horovitz,  posa  en  escena des de!
començament  de  i’obraunajapo
nesa,  un alemany,  un ita!ià,  una
xinesa,  un francès i un negre  que
tenen  la  pretensiô  d’aprendre
català.  La xenofôbia j la incomu
nicacid  humana  sén  el sediment
d’aquesta  peça  que  va ser estre
nada  a Nova York, protagonitza
da  per Diane Keaton.

Ambientada  a  la  Barcelona
pre-olimpica,  aquests  personat
ges  s’apunten  a un curs de  cataià
per  dominar  com  més  aviat
millor  l’idioma  del  pais  que  ara
els  acul!. Una  professora,  inter
pretada  per Anna Azcona,  fa de
mestre  de  cerimônies  dels  seus
alumnes,  incorporats  per  Lucia
no  Federico,  Dietrich  Grosse,
Bakalilu  Jaiteh,  Carme  Juârez,

Sakiko  Kanishi i Joan  Raja.
Aquesta  no s  la primera  obra

d’Israel  Horovitz  que la  compa
nyia  Teatreneu  posa  en  escena.
L’any  1984, el seu director,  Car-
les  Lasarte, va muntar  Qui és l’iil
tim?, trebail amb el quai va acon
seguir  una  notable  resposta  del
péblic  i una  bona  critica.  L’èxit,
doncs,  d’aquesta primera  obra va
fer  decidir  la companyia  a conti
nuar  amb l’autor nord-americà.

u
El  sediment
social  de les
Olimpfades

Tot  i que  Catalànish  no és una
obra  de l’absurd,  els personatges
5f  que  s’hi inscriuen.  Un  cop tots
els  alumnes  s’han reunit  en  una
aula,  arriba  el problema:  no  es
poden  entendre,  queden  incomu
nicats  perquè  no  tenen  una llen
gua  cornuna.  A  aquest  fet  s’hi
afegeix  el  comportament  de  la
mestra:  un personatge  que  ratila

l’histerisme  i que manifesta  clars
i  inequfvocs simptomes  de xeno
fôbia,  tot plegat  arrodonit  per un
comportament  neurôtic provocat
per  una ilarga repressiô sexual.

Ma!grat  que  la xenofôbia  j la
incomunicacié  siguin  els  dos
ternes  més importants  de  Català
nish,  !‘obra també n’apunta  d’ai
tres:  l’obsessiô  de  la  societat

actual  per aprofitar el temps. L’o
bra  es burla obertament  de!s cur
sos  intensius i de les classes d’im
mersié,  que  ob!iguen  tots  els
alumnes  a  usar  durant  les  ses
sions  ûnicament  l’idioma  que
estan  intentant  aprendre.

Catalànish  va  ser  adaptada  i
traduïda  al  càtalà  per  Jaume
Melendres.  La seva feina,  perô,

va  anar  més enllà, ja que va acon
seguir  reproduir  moit  fidelment
l’ambient  pre-olimpic  i  els tics
més  destacats  de  la societat  bar
celonina.  Les picabaralles nacio
nalistes,  elsjocs  de paraules  que
amaguen  sota  un  segon  sentit
!‘exaltaciô de  la vida cosmopolita
i  la burla  implacable  per  al pro
vincianisme.

Atalaya  Teatro  acosta

MANRESAJS.  R.
La  companyia  sevillana Atala

ya  Teatro  presentarà  demà el seu
muntatge  Descripciôn  de un cua
dro,  a les 19.00 h a la Sala Ciutat
de  Manresa,  dins  la  campanya
municipal  d’espectacles Telé 92.

Atalaya  Teatro  fa  un  teatre
contemporani  que ratlla  !experi
mentacié,  j  en  aquest  cas  ha
adaptat  una  obra  de  Herne
Muller.  Els actors Cristina Sama
niego  j Francisco Alfonso  porta
ran  tot  el pes  de la narracié  tea
tral  d’aquesta  peça,  que  es  va
estrenar  el dia 6 de març passat a

MOIÀJJOAN  CAPDEVILA
El  grup  Sangtraït aétua aques

ta  fit  al  pavellé  municipal  de
Moià,  en un concert  e! cinquanta
per  cent  de les entrades  de! qual
ja  s’havia venut ara  fa una setma
na.

La  d’avui  serà  la  primera
actuaciô  que  el grup de  rock farà
a  la vila de Moià,  j el concert  l’ha
fet  possible  un grup de j oves de!
Moianès  que  va  decidir  tirar
endavant  el projecte  a tftol parti
cular.

Aproximadament  a les 11 de la
fit,  abans  que  actuï  Sangtraït,
prendran  possessié  de l’escenari

la  III Mostra  de Teatre  Contem
porani  de Santander.

Els  passatges  de  Descripciôn
de  un  cuadro  sôn acompanyats
per  mésica  de  Mikel Laboa,  J.S.
Bach  (La  passié  segons  sant
Mateu),  Béla Bartôk  i cors j per
cussions  de mésica  ètnica proce
dent  de l’Africa, del folklore mdi
americà  j de l’Asia.

Descripciôn  de  un  cuadro  es
va  estrenar  l’any 1985,  un  any
després  que  el seu autor  enllestfs
aquest  assaig  sobre  la  condiciô
humana  j les relacions  de l’home
amb  la mort.

els  components  de  Penjats  d’un
Fil,  de Roda  de  Ter,  que  actua
ran  com a teloners.

Si  aquesta  experiència surt bé,
e!  grup  de  joves  que  s’ha  fet
càrrec  de l’organitzaciô  del con
cert  té  previst  d’organitzar-ne
més  de  cara a l’estiu,  a banda de
promoure  n concurs  de  forma
cions  que encara  no hagin gravat
cap  disc.

Sangtraït  —que va  actuar  fa
unes  setmanes  a Balsareny,  amb
Fabius  Cata— acaba  de treure  un
nou  disc  al  carrer  que  recul!  la
seva  actuaciô  al macroconcert  de
rock  de! Palau Sant Jordi.

Ivu j,  a les 22.15 h, la companyia Teatreneu portarà a
Berga  el seu darrer muntatge, que parla de la xenofôbia i

TEATRE  de l’aïllament de l’home

Teatreneu  porta  a
Berga  el muntatge
«Catalànish»

•  Una comèdia que es burla dels vicis de la modernitat

e!  teatre  experimental
demà  a Manresa EL MISTERI DE LA VEU;1]SALA

«LA PLANA
DEL’OM» 

Fundaciô
Caixa de
Manresa;0]

Sangtraït  actua  per  primera
vegada  a Moià,  aquesta  nit

Cicle de
concerts de
primavera
Tots els concerts
començaran
a  les 8 del vespre.

IDijous, 21 de maig

Concert amb
CARME BUSTAMANTE
(soprano),
MARIA EUGÈNIA GASULL,
(piano) &
JORDI SABATÉS (piano).
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