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La temporada 2012/13 a les sales alternatives de Barcelona

València és terra hostil per
al teatre, si s’ha de jutjar
per l’ànsia de les compa-
nyies valencianes que
s’han sumat a la cartellera
de les alternatives. Sem-
bla que, a conseqüència de
les amenaces a sales com
ara El Micalet, el Principat
s’ha sensibilitzat pels tre-
balls del País Valencià.
Carles Alberola, ànima
d’Albena Teatre, celebra la
coproducció a tres bandes
amb Tantaka i també amb

el Tantarantana per aixe-
car una comèdia amarga i
musical, Midsummer. Ai-
xò potencia el coneixe-
ment dels equips d’actors
en cada territori: “Abans
eren moltes les compa-
nyies catalanes que ve-
nien a València i ara els és
molt més difícil.”

El Tantarantana és la
sala que més hi ha apostat:
presenta el teatre valencià
en clau de cicle. Hi ha Albe-
na Teatre, L’Horta Teatre i
els joves d’Oscura Teatre.
Però també la Muntaner
(que torna a programar el

Xavi Castillo d’Això ho pa-
gue jo) cedeix la sala a Os-
cura Teatre.

Albena Teatre és, pro-
bablement, la companyia
que més obres ha presen-
tat els darrers anys a Bar-
celona, habitualment en
sales comercials. Ara, al
Tantarantana presenten
Que tinguem sort, una co-
mèdia en què plana l’om-
bra de la mort i en què dos
actors rematen una tra-
jectòria de 25 anys en una
darrera funció. L’Horta
Teatre porta Eufòria, un
treball que ja es va poder

veure a Tàrrega, d’on arri-
ba amb la garantia de di-
vertir, tot i que plantegi un
fons amarg (la necessitat
de ser feliç i la dificultat de
descobrir que se n’és).

Oscura Teatre seran a
Barcelona per partida tri-
ple. Al Tantarantana sig-
naran la comèdia esbojar-
rada Todas muertas (a

partir dels personatges
tràgics femenins de Sha-
kespeare). També re-
presentaran Canciones
de amor con queso, una
peça amarga en què sis
personatges passegen la
seva soledat. Aquests dies
(fins al 7 d’octubre), la
companyia presenta tam-
bé a la Sala Muntaner La

indiferencia de los arma-
dillos, una peça amb pre-
cioses imatges literàries
que contrasta per la seva
presentació crua i frag-
mentada. Com aquests
animals nocturns, els qua-
tre personatges surten a
devorar la nit i, sovint,
acaben esclafats a la carre-
tera o pel destí. ■
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Les companyies valencianes aterren
amb força a la cartellera de la capital

Sergio Caballero (director) i Abel Zamora (autor) a ‘La indiferencia...’ ■ VÍCTOR GIMENO


