
Proposta: entrades per a La casa en obres. Preu: entrades per 6 euros per a socis del 
TR3SC. Data: dies 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 i 21 de maig, a les 21 h. Espai: Círcol Maldà 
(C/ del Pi, 5, Barcelona). Manera de participar-hi: reserva d’entrades a la pàgina web 
www.tresc.cat i pagament a les taquilles de la sala.

COMPRA D’ENTRADES

Obra sobre l’escriptor Blai Bonet
Círcol Maldà presenta dijous La 
casa en obres, espectacle de Pep To·
sar sobre la vida del poeta i novel·
lista mallorquí Blai Bonet. L’obra 
biogràfica fa un repàs des de la se·
va infància rural fins a la seva ado·
lescència, marcada per l’experi·
ència de la tuberculosi i el seu 

33 Quatre actors de l’espectacle ‘La casa en obres’, de Pep Tosar.

pas pel sanatori de Caubet. L’adoles·
cència és important en Bonet, com 
l’època en què va néixer la seva pas·
sió per la literatura. L’obra de Tosar 
també ofereix un retrat de la prime·
ra meitat del segle XX a Barcelona i 
Mallorca, i de l’època de la guerra ci·
vil, que va marcar la seva poesia.

     

CONCERTS
PEGASUS COMPLEIX 30 ANYS
La banda de jazz i rock Pegasus (fo-
to) celebra el seu 30è aniversari amb 
un concert en què recuperarà les 
cançons més populars i representa-
tives de tota la seva discografia.
Luz de Gas. C/ Muntaner, 246, Barcelona.
20% de descompte per a socis TR3SC.
Dimarts 10 de maig, a les 21.30 h.
Compra de localitats a Tel-Entrada, 
902.10.12.12 i www.telentrada.com.

Per fer-vos socis del TR3SC o sol·licitar més informació sobre les ofertes 
podeu trucar al 902.33.90.33 o entrar a la pàgina web www.tresc.cat

TEATRE
‘ROMEO Y JULIETA’, POESIA CARNAL
Romeo yJulieta - Poesía y carnalidad 
és un lectura poètica i monòleg cò-
mic que proposa un recorregut per 
la història de l’art en companyia dels 
amants de Verona.
Porta 4. C/ Església, 4-6, Barcelona.
50% de descompte per a socis TR3SC.
Dissabtes 7, 14, 21 i 28 de maig (22 h).
Reserva d’entrades a www.tresc.cat i 
pagament a les taquilles de la sala.

Proposta: entrades dobles per a un dia al San Miguel Primavera Sound. Data: del 25 al 29 
de maig. Espai: diversos espais de Barcelona. Manera de participar-hi: els socis que pre-
sentin un amic al TR3SC obtindran entrades gratuïtes per a un dia al San Miguel Primavera 
Sound. Poden fer-ho a través de la web del TR3SC, www.tresc.cat. 

‘FES CLUB’

Entrades per 
al Primavera 
Sound gratis
El San Miguel Primavera Sound, 
festival per excel·lència en el món 
de la música independent, escal·
fa motors. Barcelona acollirà, en·
tre el 25 i el 29 de maig, les mi·
llors propostes musicals indepen·
dents nacionals i internacionals. 
Els escenaris del festival seran el 
Parc del Fòrum, el Poble Espanyol 
i altres escenaris de Barcelona, 
com Apolo o el Parc Central del 
Poblenou. Alguns dels artistes 
que hi actuaran aquest any són 
PJ Harvey, Belle & Sebastian, Pulp 
i Triángulo de Amor Bizarro, en·
tre altres. 33 PJ Harvey.
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TEATRE 3 ESTRENA

La Muntaner juga amb els 
embolics de Shakespeare

IMMA FERNÁNDEZ 
BARCELONA

C
om un lúdic cant a l’amor 
i la felicitat en complici·
tat amb el públic. Així es 
presenta l’adaptació de 

la comèdia shakespeariana Molt so-
roll per res que, sota la direcció d’Ori·
ol Tarrasón, s’estrena avui a la Sala 
Muntaner, on es representarà fins al 
5 de juny. Una producció de Les An·
tonietes Teatre, la companyia de les 
actrius Maria Ibars i Annabel Castan, 
que intervenen en l’embolic de faldi·
lles del bard amb Bernat Quintana i 
cinc intèrprets més. 
 Després de submergir·se en la fos·
cor existencialista de l’Alemanya 
d’entre guerres a El mal de la joventut, 
de Ferdinand Bruckner, a la compa·
nyia li venia de gust deixar anar llast 
i convocar el públic a la diversió. «Vo·
líem un text que parlés de l’amor po·
sitiu, de la capacitat de l’home de 
provocar plaer i bondat a diferèn·
cia de la crueltat del nostre anterior 
muntatge», addueix el director. 
 
LA PEL·LÍCULA DE BRANAGH / Van buscar 
una obra sense drets d’autor, perquè 
les bambolines no estan per a dis·
pendis, i van ensopegar amb l’omni·
present Shakespeare. «Primer vam 
pensar: ¡oh, que pesat, sempre el ma·
teix! Però és un text perfecte i fa més 
d’una dècada que no es representa·
va aquí. Es recorda per la pel·lícula 
de Kenneth Branagh», afirma Tarra·
són, que en presenta una versió ac·
tualitzada a partir de la traducció de 
Salvador Oliva. 
 El cartell de l’obra –amb dos ni·

nos de l’estil Barbie i Kent festejant– 
és equívoc, com les situacions de la 
trama. «En Shakespeare hi ha molt 
baix ventre però aquest muntatge 
és molt blanc, apte per a nens», acla·
reix Quintana, que assumeix el pa·
per de Benet, el protagonista de l’en·
ginyós duel amorós amb Beatriu 
que Cupido s’encarregarà de resol·
dre. Són 16 personatges (alguns in·
terpretats per actors transvestits), 
als quals se suma un altre, improvi·
sat, per un espontani que sortirà ca·
da dia de la platea. 
 La posada en escena subrat·
lla el caràcter lúdic de la proposta, 

que s’inicia amb els ritmes festius 
d’Emir Kusturica. «No ens hem gas·
tat els diners en l’escenografia, pre·
ferim que els actors cobrin alguna 
cosa. Hem recorregut als basars xi·
nesos», anuncia Ibars, que estima en 
uns 60.000 euros el cost de la pro·
ducció. Flors i gespa de plàstic, una 
bicicleta, dards... «L’escenari és com 
una sala de jocs, un lloc de festa i 
gaudi com la Messina de Shakespe·
are, on transcorre l’acció», afegeix 
l’actriu, que defineix Les Antonietes 
com una productora «indigent». «No 
vivim del teatre però el teatre ens fa 
viure». H

La companyia
Les Antonietes 
adapta la comèdia 
‘Molt soroll per res’

33 El repartiment de ‘Molt soroll per res’, obra dirigida per Oriol Tarrasón.


