
Sessió golfa amb ‘The Guarry Men’
Els Guarry Men celebren a cada 
funció la Partyfiesta Forever. Aques-
ta missió va a càrrec dels protago-
nistes de The Guarry Men Show: qua-
tre actors que hi deixen la pell a 
l’hora de recrear situacions diver-

Proposta: entrades per a l’obra The Guarry Men Show. Preu: entrades per 10 euros per 
a socis del TR3SC. Data: dijous, 31 de març, divendres, 1 d’abril, i dissabte, 2 d’abril, a les 
23.30 h. Espai: Teatre Poliorama (rambla dels Estudis, 115, Barcelona). Manera de parti-
cipar-hi: a Servicaixa, trucant al 902.527.333 o a la web www.servicaixa.com.

COMPRA D’ENTRADES

33 L’equip artístic de la comèdia dirigida per Pau Roca.

tidíssimes pròpies del dia a dia, i tres 
músics que exerceixen de veu de la 
consciència. El resultat són 11 esce-
nes independents en què es combi-
nen situacions portades a l’extrem 
amb humor, música i diversió.

    

Proposta: entrades per a la jornada de concerts Jack Daniel’s Music Day. Preu: 2x1 per a 
socis del TR3SC. Data: dissabte 9 d’abril, a les 20 h. Espai: Estadi Olímpic (passeig Olím-
pic, 17-19, Barcelona). Manera de participar-hi: compra d’entrades a través de la web de 
Ticketmaster, www.ticketmaster.es.

COMPRA D’ENTRADES

Marató musical de Jack Daniel’s
L’Estadi Olímpic acollirà el Jack 
Daniel’s Music Day, festa de músi-
ca en directe que preveu una du-
rada de més de set hores. Entre 
els grups de música independent 
que actuaran hi ha We Are Scien-
tists, Nada Surf, I Am Kloot, Ari-
zona Baby, Sr. Chinarro o Frankie 

33 La banda nord-americana d’indie rock We Are Scientists.

Rose & The Outs. També hi actuarà 
el grup guanyador del concurs de 
maquetes Jack Daniel’s Backstage. 
El festival comptarà amb una barba-
coa i cocteleria acrobàtica. Els assis-
tents també podran disfrutar de les 
sessions de Juli Dj (Love of Lesbian), 
Los Planetas Dj o Pin&Pon.

ANDY WILLSHER

CONCERTS
STANDSTILL ACTUA AL PALAU
Els barcelonins Standstill inauguren 
divendres el Festival de Guitarra amb 
l’espectacle Adelante Bonaparte, en 
què reproduiran fidelment els arran-
jaments del seu àlbum homònim.
Palau de la Música. C/ Palau de la Música, 
4-6, Barcelona. 1 d’abril, a les 21.30 h.
15% de descompte per a socis TR3SC.
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

MONÒLEGS
L’APOTEOSI DE BERTO ROMERO
El Teatre Alexandra acull el monò-
leg La apoteosis necia, de l’humo-
rista Berto Romero (foto). Aquest es-
pectacle imprevisible inclou música 
en directe i ha estat vist per més de 
20.000 espectadors.
Teatre Alexandra. Rambla Catalunya, 90, 
Barcelona. 1, 8 i 15 d’abril (20.30 h).
Entrades per 23 € per a socis TR3SC.
Compra d’entrades a www.tresc.cat.

temsí

El Macba rep 800 
obres del col·lectiu 
Art & Language
ART 3 El col·leccionista Philippe Méai-
lle ha dipositat per cinc anys al Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona 
(Macba) 800 peces del col·lectiu ar-
tístic Art & Language. La incorpora-
ció converteix el museu en el màxim 
dipositari internacional de l’obra 
d’aquests artistes que van jugar un 
paper clau en el desenvolupament de 
l’art conceptual. El 2014 es podrà veu-
re part del material en una mostra co-
missariada per Carles Guerra.  

Mor als 85 anys 
Farley Granger, 
actor de ‘La soga’ 
CINE 3 L’actor nord-americà Farley 
Granger va morir diumenge a Nova 
York als 85 anys. L’intèrpret era cone-
gut, sobretot, pels seus treballs amb 
Alfred Hitchcock, entre els quals 
destaquen les interpretacions a La 
soga i Estranys en un tren. També va col-
laborar amb directors com Vincente 
Minnelli, Tres amores, i Luchino Vis-
conti, Senso. I en sèries de televisió 
com Producers’ Showcase, The Ford Tele-
vision Theatre i Ironside.

Tres pianistes es 
disputen la final 
del Maria Canals
MÚSICA 3 Tres joves valors del pia-
no competeixen aquesta nit al Pa-
lau de la Música a la final del Con-
curs Internacional Maria Canals 
(20.30 hores), oberta al públic. Cada 
un tocarà una peça amb la Simfòni-
ca del Vallès, dirigida per  Brotons. 
Alexey Txernov interpretarà el Con-
cert número 2 de Rakhmàninov. Ale-
xey Lebedev, el Concert núm. 1 de Txai-
covski. Mateusz Borowiak oferirà el 
Concert núm. 1, de Liszt.

Format a Alemanya, fill de pare 
portuguès i de mare valenciana, 
Joaquim Candeias no és un direc-
tor a l’ús. El van titllar de kamika-
ze quan fa dos anys es va plante-
jar portar a escena amb Galanthys 
Teatro El ignorante y el demente, de 
Thomas Bernhard (1931-1989). Pe-
rò el temps i el públic li han donat 
la raó. Després d’una espectacular 
acollida a Madrid, el muntatge des-
embarca a la Sala Muntaner a par-
tir d’avui fins al 24 d’abril.
 Aquesta obra no s’havia mun-
tat mai a Espanya, on el teatre 
d’aquest autor austríac no ha tin-
gut gaire predicament, a excepció 
de Catalunya. Bernhard és conside-
rat un autor difícil. En aquesta cor-
rosiva obra dissecciona la burgesia 
a través de dos dels seus temes re-
currents, la malaltia i la música. Un 
curiós trio protagonitza aquesta pe-
ça: una diva (Ana Caleya) especialit-
zada en el rol de Reina de la Nit de La 
flauta màgica de Mozart, el seu pare 
alcohòlic (Jesús Ruymán) i un met-
ge forense (Josep Albert). 

Peça paradigmàtica

La tesi d’aquesta tragicomèdia és 
que la intel·ligència és una desgrà-
cia perquè et deshumanitza», des-
taca Candeias. Els personatges es-
tan obsessionats amb la perfecció i, 
tot i haver-la aconseguit, se senten 
buits. «Quan hem aconseguit algu-
na cosa ens adonem que no és res», 
diu un dels protagonistes. Per a Can-
deias, membre fundador del Tea-
tro de la Abadía de Madrid, aquesta 
obra és paradigmàtica del teatre de 
Bernhard. «Malgrat que l’alta bur-
gesia de les seves obres és molt intel-
lectual, el seu teatre no ha d’espan-
tar. Bernhard sempre parla de les 
passions, però no ho fa amb la salsa 
del sud sinó des del pensament». 
 L’estrena d’El ignorante y el de-
mente va ser un gran escàndol al 
Festival de Salzburg el 1972. Bern-
hard, un autor sense pèls a la llen-
gua, provoca a Àustria reaccions 

d’amor i odi. Més enllà del planteja-
ment, la polèmica de l’estrena es va 
deure a dos factors, assenyala el di-
rector. Primer, els personatges eren 
del tot reconeixibles a Àustria. Se-
gon, al final va mantenir el públic 
dos minuts a les fosques, sense ni tan 
sols llums d’emergència.

es va criar a Alemanya, on va viu-
re 28 anys. Tot i que li agradaria fer 
més obres d’aquest autor, tornarà 
a Barcelona a l’estiu amb una altra 
de molt diferent: una producció 
valenciana de l’aclamada Art, de 
Yazmina Reza, amb Carles Albero-
la, Carles Sanjaime i Alfred Picó. 
 «El teatre no només és art, reque-
reix un equilibri entre la comercia-
litat i l’art. I les empreses privades 
cada vegada s’inclinen més pel pri-
mer factor», admet Candeias, que 
no esperava triomfar amb Bern-
hard. La sorpresa també va ser per 
a l’actriu Ana Caleya, a qui quan li 
va proposar de participar a l’obra li 
va dir: «¿Què, ens suïcidem?».
 El «miracle» de tenir el muntat-
ge dos anys en cartell els ha animat a 
emprendre reptes. «S’ha de perseguir 
impossibles. Si t’equivoques, aprens. 
Només així arribarem a estar a l’altu-
ra dels teatres europeus». H

MARTA CERVERA
BARCELONA

Joaquim Candeias presenta a la Muntaner ‘El ignorante y el demente’, 
de Thomas Bernhard H L’obra ha estat dos anys en cartell a Madrid

Un director kamikaze 
MUNTATGE D’UN ACLAMAT AVENTURER TEATRAL

 «Les obres de Bernhard creen mal-
estar, i aquesta en particular. Només 
es va programar un dia a Salzburg 
i prou. La resta de funcions es van 
suspendre», recorda Candeias, que 

33 El director de teatre Joaquim Candeias, ahir, a Barcelona.

GUILLERMO MOLINER

«Bernhard sempre 
parla de les passions 
però des del 
pensament», 
diu el director
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