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ESCAPADES

Còrdova
mil·lenària
Passejar pel seu
nucli històric ens
permet descobrir un
entramat de
carrerons, places i
patis emblanquinats
entorn de la
Mesquita-Catedral,
autèntic símbol de
la ciutat

FESTES POPULARS

Aigua del Carme
Les festes en honor de la Mare de Déu del Carme
omplen el litoral de processons marítimes el 16
de juliol

CINEMA

Harry Potter s’acomiada
‘Harry Potter i les relíquies de la mort: 2a part’ és
la darrera entrega de la saga més taquillera de
la història del cinema

TEATRE

Un festival
diferent
Com el Teatre
Almeria, el
cartell que
presenta el
festival Barcino
pretén situar-se
entre les sales
alternatives i les
comercials.
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DEMÀ AMB L’

Com al parxís, aquest T6
quan treus un sis pots
comptar-ne set. Podria ser
un eslògan d’oferta, en
aquests temps de crisi, pe-
rò el que vol dir el director
artístic del TNC, Sergi
Belbel, és que la sisena
fornada del T6 (un progra-
ma específic per a la digni-
ficació de l’autoria con-
temporània catalana)dis-
posa de set autors: Jordi
Oriol, Marc Angelet, Mari-
lia Samper, Helena Torne-
ro, Jordi Faura i el duet
d’actors passat a directors
i autors Nao Albet i Marcel
Borràs. Les sis obres es
presentaran les tempora-
des 2011/12 i 2012/13
a la Sala Tallers mante-
nint un nucli de la compa-
nyia d’actors que ja van in-
tervenir en l’edició ante-
rior: Òscar Castellví, Oriol
Genís, Anna Moliner, Àn-
gels Poch i David Vert, que
es podrà ampliar fins a
nou actors si hi ha la de-
manda dels autors.

Toni Casares, director
de la Sala Beckett i coordi-

nador del T6 al TNC cele-
bra que, si en les primeres
edicions calia compensar
noms nous amb altres que
es mirava de fer-los-hi jus-
tícia, ara, la dificultat és
triar-ne sis entre la llarga
llista de joves autors que
estrenen a les cartelleres
alternatives, públiques o
privades de Barcelona. La

salut de l’autoria textual
catalana és de les millors a
Europa, pontifica. I és que
aquesta autoria, sense
renunciar a les seves in-
quietuds artístiques,
vol agradar al públic.

Els estils dels autors
d’aquesta fornada varia
entre uns i altres, tot i que
hi ha punts de contacte

entre ells. Ben diferent de
la fornada anterior (que el
propi Casares va batejar
com a generació Face-
book) que eren ja un grup
que comparteix textos,
alterna direccions i juga
a unes històries tenyides
d’una aparença pueril
amb aires de thriller i girs
dramatúrgics. La mitjana

de les ocupacions de les
sis estrenes és del 87,23%,
una xifra que enorgulleix
Belbel, tenint en compte
que són propostes de
risc, però que el públic
ja s’ha fet seves.

Els autors d’avui es mo-
uen molt. Per això, es va
fer la presentació ahir a
la tarda, per aconseguir
quadrar les agendes. Hele-
na Tornero, que acaba de
tornar d’una estada a
Grècia, ho fa amb la bona
notícia que De-sideris, un
treball fet amb joves d’ins-
titut impulsat per Teatre
de Ponent ha guanyat el
premi Buero. La proposta
ha vençut unes altres
300 candidatures. ■

T6 format parxís
Jordi Bordes
BARCELONA

El TNC convida Jordi Oriol, Marc Angelet, Marilia Samper, Helena
Tornero, Jordi Faura i Nao Albet i Marcel Borràs a estrenar al T6

Foto de família d’autors i actors de la nova fornada del T6 del TNC ■ JUANMA RAMOS

Helena Tornero
ha vist premiat el
‘De-sideris’ amb
el premi Buero
de grups joves
d’àmbit estatal

Los Dos Los és una compa-
nyia que va estrenar el seu
espectacle d’humor i fisici-
tat, Volare, a la fira de Tàr-
rega del 2008. Fins avui no
han trobat oportunitat de
fer una petita temporada a
Barcelona. Seran fins al
24 de juliol a l’Antic Tea-
tre. El treball, que situa
dos perdedors en una sala
claustrofòbica, narra l’àn-
sia dels dos personatges
per sentir-se lliures.

Piero Steiner i Enric
Ases són els impulsors
de la formació (anterior-
ment era el trio Los Los
amb el seu premiat espec-
tacle Pourquois pas) que,
amb el suport a la direcció
de Christian Atanasiu,
duen a terme un especta-
cle d’humor amb un codi
particular i amb molta
agror de fons.

Semolina Tomic, àni-
ma de L’Antic Teatre, exi-
geix un canvi de rumb de
la política institucional
que valori el talent emer-
gent que, en la darrera dè-
cada, ha abandonat el
camp de la creació per es-
gotament. L’Antic lidera,
ara, un servei perquè els
creadors coneguin, en una
sola finestreta, oportuni-
tats com beques o residèn-
cies artístiques. ■

J.B.
BARCELONA

Los Dos Los ha
esperat 3 anys
per actuar a
Barcelona


