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DIJOUS, 27 D’OCTUBRE DEL 2005

ESTEM A PUNT.
LA PLAZA
Amb Juan García
De dilluns a divendres de 20:15 a 21:00 hores.

CatalansaMadrid
Marta Carrasco, Àlex Rigola, Xavier Albertí, Jordi Savall i el Tricicle,
entre altres, assaltaran en els pròxims mesos l’escena madrilenya

Ramon Palomeras
MADRID

Els teatres Español i Abadía
seran els escenaris madri-
lenys que donaran fe en els
pròxims mesos d’una veri-
table invasió catalana a
gran escala. Centrats a
l’Abadía, el tret de sortida el
dóna la coreògrafa Marta
Carrasco (premi Max 2003
per Aiguadernt). Fins diu-
menge presentarà Ga-gà,
un cabaret ambulant farcit
de dansa, música i teatre on
cinc personatges imperfec-
tes, que no tenen res per
amagar, tan sols desitgen
ser estimats.

El següent serà José San-
chis Sinisterra (Premio Na-
cional de literatura dramà-
tica 2004). Del 24 de no-
vembre al 4 de desembre
dirigirà Flechas del ángel
del olvido, una obra escrita
per ell mateix que aborda la
relació entre identitat i me-
mòria; una crítica a les ge-
neracions sense memòria,
fàcils de manipular, proclius
a sacralitzar l’instant, però
també capaces de reivindi-
car una llibertat alimentada
d’ideals.

Jean-Claude Carrière
El pròxim visitant de l’Aba-
día –del 23 de febrer al 5 de
març– serà el valencià Car-
les Alfaro, amb la direcció
de La controversia de Va-
lladolid, de Jean-Claude
Carrière (mític guionista de
cinema europeu, col·labora-
dor de Buñuel i Peter
Brook). Plantejat per al pú-
blic com un acte de voyeu-
risme històric, el muntatge
és una apassionant recrea-
ció del més cèlebre dels de-
bats que va suscitar la con-

questa d’Amèrica, quan al
1550 un legat papal va ser
enviat a Valladolid per pre-
cisar si els indígenes eren és-
sers humans o éssers inferi-
ors i incomplets. L’obra se
centra en la discussió entre
Ginés de Sepúlveda, pro-
pugnador de l’evangelització
radical i de la supressió dels
valors autòctons, i Bartolo-
mé de las Casas, famós de-
fensor de la causa índia i
contrari a l’esclavitud.

Del 9 de març fins al 7 de
maig, Àlex Rigola proposarà
Largo viaje hacia la noche,
l’obra més autobiogràfica
d’Eugene O’Neill, pare del te-
atre nord-americà modern.
En un muntatge encapçalat
per Chete Lera, Mercè Arà-

nega i Israel Elejalde, Rigo-
la mostra la descomposició
del ciutadà contemporani a
partir d’una família com a
exemple de la societat. Un
viatge al passat per revelar
les intimitats dels membres
d’una família condemnada
a no poder oblidar. Escrita
amb sang i llàgrimes, l’obra
de O’Neill és una de les més
estremidores del teatre uni-
versal.

Així mateix, del 18 al 28
de maig, Xavier Albertí diri-
girà El hombre de teatro,
obra del polèmic dramaturg
i novel·lista austríac Tho-
mas Bernhard. Un retrat fe-
ridor realitzat amb la més
brutal ironia per reflexionar
sobre la societat, la cultura

i el teatre. Tot plegat a par-
tir de l’exposició de la vida
d’un actor egòlatra, perfec-
cionista, iracund i misogin.

Teatre Español
En el cas de l’Español, cal
esmentar que per al dia de
Tots Sants Jordi Savall diri-
girà la Capella Reial de Ca-
talunya a l’espectacle Mi-
guel de Cervantes y las mú-
sicas del Quijote, una
selecció de fragments de la
cèlebre novel·la cervantina,
acompanyats d’algunes de
les músiques citades en el
text. D’altra banda, del 10 al
13 de novembre, serà el dra-
maturg valencià Sanchis Si-
nisterra qui tornarà a la càr-
rega amb Misiles melódicos.

Amb música de Gabriel So-
peña i direcció de David
Amitin, el text de Sanchis
Sinisterra és una tragico-
mèdia musical que denun-
cia el negoci de la guerra i la
indústria armamentística o
el que l’autor defineix com
“indústria de la mort”.

Per posar el punt final a
l’accent català a l’Español,
Esteve Ferrer dirigirà –del
15 al 29 de desembre– Ar-
mengol, de Miguel Murillo,
l’obra teatral guardonada
amb el premi Lope de Vega al
2002. I fins al 15 de gener,
però al teatre Gran Vía ma-
drileny, el Tricicle represen-
tarà Sit, una obra marca de
la casa amb la cadira com a
leitmotiv. ■

‘Ga-gà’, de la coreògrafa Marta Carrasco, és un dels exemples de la presència catalana als teatres de Madrid ■ M. ÀNGELS TORRES

Lamostrade
teatreLOLA
alça laveua
Esparreguera

Josep Ferrer
ESPARREGUERA

El municipi d’Esparreguera
acull des de demà fins al 6 de
novembre la tercera edició
del LOLA, la mostra de tea-
tre alternatiu i de petit for-
mat que recorda la desapa-
reguda Lola Lizaran. El cer-
tamen, que es pot veure en
quatre escenaris diferents,
s’inclou dins els actes d’Es-
parreguera com a Capital de
la Cultura Catalana 2005.

El LOLA és un festival de
teatre adreçat a les petites
companyies i als muntatges
sense gaires pretensions i
en què “més que l’aspecte
comercial ens interessa
donar l’oportunitat als
grups d’innovar i que ho pu-
guin mostrar al públic”, va
explicar ahir el regidor de
Cultura de l’Ajuntament
d’Esparreguera, Lluís More-
no. Per aquest motiu, la
mostra tindrà continuïtat
“perquè creiem que és bo i
necessari”.

Si en el LOLA 2005 hi ha
un muntatge estrella, és el
que portarà Jordi Boixade-
ras amb el monòleg Una so-
litud massa sorollosa, de
Bohumil Hrabal (2 de no-
vembre al Patronat Parro-
quial) i que els organitza-
dors esperen que després
pugui fer temporada a Bar-
celona. Altres propostes de
la mostra són un homenat-
ge a Ovidi Montllor amb
Deu catalans i un rus, en
què participarà Toti Soler,
Llúcia Vives i el poeta Jordi
Jané (31 d’octubre al teatre
de la Passió); el Monòleg del
perdó d’Enric Casasses, in-
terpretat per Laia de Men-
doza (28 i 29 d’octubre al
Teatrenet); Plou a Barcelo-
na, de Pau Miró, amb Alma
Alonso, Àlex Brendemühl i
Pau Miró (30 d’octubre a la
sala petita de la Passió); i El
verí, protagonitzat per Pau
Ayet i Sergio Caballero (6 de
novembre a la Passió).


