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CULTURES

LA DONA VINGUDA DEL FUTUR
Direcció i text: Marc Rosich. Música:

Guille Milkyway. Intèrprets: Beth Roder-
gas, Marc Pujol, Míriam Puntí, Jordi Andú-
jar, Jordi Brunet i Gretel Stuyck. Teatre
Nacional de Catalunya. Plaça de les
Arts, 1. Barcelona. Fins al 7 d’abril.
Dissabte, 18 h; diumenge, 12 h. Preus: de
22,41 a 11,20 euros. Recomenat per a
nens i nenes a partir de 6 anys. Durada:
1.25 h. www.tnc.cat

La surienca Beth Rodergas
exhibeix la seva versatilitat com
a cantant i actriu al musical «La
dona vinguda del futur», una
sàtira per al públic familiar
sobre la importància de no
renunciar a la imaginació en un
món tiranitzat pel consum.

Albert Einstein va deixar dit que,
en temps de crisi, la imaginació és
el millor aliat de la ciència. Venint
d’un exponent de primera línia de
la racionalitat com l’eminent físic,
cal prendre’s la sentència de valent
i tenir-la present cada cop que els
dogmatismes volen imposar la seva
llei seriosa, encarcarada i avorrida.

Un popular espot televisiu en
què una dona arribada del futur
proporciona a una terrícola la solu-

ció als seus problemes de neteja de
la roba va ser la guspira que va po-
sar en marxa la capacitat creativa de
Marc Rosich i el resultat, La dona
vinguda del futur, és un musical de
bona factura. Una obra que adreça
un cant a l’esperança en un esde-
venidor millor als menuts però

que, alhora, interpel·la a la inelu-
dible responsabilitat dels adults.

Una estètica blanca, colorista,
asèptica i futurista i un repertori
musical pop –obra de Guille Milky-
way (La Casa Azul)– és l’escenari on
la família del jove Albert, estudiant
d’institut apassionat pels invents i

la ciència, veu transitar els dies
immersos tots ells –pares i germa-
na inclosos– en una rutina consu-
mista amb la publicitat televisiva
com a guia de les seves existències.
Fins que la inesperada irrupció de
la representant d’una marca de
productes de neteja provinent del
futur els redimeix de la seva vida
materialista. Una figura de llarga
trajectòria –de Jesucrist a Mary
Poppins i ET per citar tres referents–
que aporta llum nova a un quartet
atrapat en els pitjors comporta-
ments de la societat del consum.

L’estranya visitant que encarna
Beth Rodergas és com el fantasma
del futur de Mr. Scrooge. La seva ar-
ribada anticipada alerta els habi-
tants del present d’allò en què es
convertiran si no canvien el rumb
de les seves passes per la vida. Un
missatge gens innocent en uns
moments en què la
comunitat –també dita societat del
benestar– sembla en risc de fallida
per culpa de l’atac massiu i depre-
dador del lucre desmesurat.
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TEATRE CRÍTICA

L’actriu i cantant surienca Beth Rodergas protagonitza
un musical adreçat al públic familiar al Teatre Nacional

LA VIDA ÉS UN ANUNCI

Igualada celebra avui una de
les seves grans tradicions religio-
ses: la processó del Sant Crist. L’i-
gualadí Joel Grau ha escollit dia i
hora per estrenar la lectura dra-
matitzada del seu primer text, que
tindrà lloc a les 7 de la tarda a les
golfes del teatre de l’Aurora. El tí-
tol de l’obra ja dóna mostres de la
seva intenció clarament provoca-
dora: El Teo va de putes. Abans de
l’estrena, la coincidència d’horaris
ja ha generat polèmica.

L’actor igualadí, amb dilatada
trajectòria en el teatre infantil amb
la companyia deParranda, ha creat
la filial laParrandera per a les seves
produccions per a públic adult. La
història «irreverent» d’El Teo va de
putes és la d’un noi i una noia que
havien estat parella i es retroben
amb «escenes explícitament ver-
bals que busquen incomodar l’es-
pectador, que pot prendre partit
per un o per l’altre a partir de si-
tuacions que segurament reco-
neixerà», explica Grau. De fet, l’i-
gualadí reconeix que el simple fet
d’utilitzar el nom de Teo al títol «ja
és una manera de cridar l’atenció,
però també és la guspira que en-
cén el conflicte entre tots dos».

Grau ha escrit El Teo va de pu-
tes a partir del curs Com millorar
la teva obra impartit pel reconegut
dramaturg Jordi Galceran (El Mè-
tode Grönholm) a l’Obrador de la
Sala Beckett de Barcelona. En
aquest curs, tant el professor com
els companys llegien i valoraven les
obres de la resta amb la voluntat de
buscar alternatives per millorar-les.

Arran dels canvis introduïts al text,
Grau va sentir la necessitat de fer-
ne una lectura dramatitzada, que
és el que es farà avui. Els encarre-
gats de portar-la a terme seran
l’actriu manresana Anna Bertran,
que debutarà de forma professio-
nal, i l’actor Jordi Centellas, d’àm-
plia trajectòria als escenaris. La lec-
tura es farà tot ubicant el públic de

manera poc convencional a l’espai
de les golfes de l’Aurora, per tal de
crear més proximitat entre els es-
pectadors i els actors. 

Padrins informatius
Tal i com s’ha gestat l’obra, Grau es
planteja millorar-la. Per això, pro-
posa un nou tipus de mecenatge a
partir de la figura que ha anome-
nat padrins informatius. D’aques-
ta manera, després de la lectura
d’El Teo va de putes, s’entregarà als
espectadors un qüestionari perquè
puguin fer les seves valoracions del
text (frases, accions...) i fer apor-
tacions sobre com s’imaginen la
posada en escena de l’espectacle
(música, vestuari, llum, esceno-
grafia...). A més, a partir de les im-
pressions del públic, es decidirà si
tirar endavant la producció o no.

REDACCIÓ | MANRESA

L’actor igualadí Joel Grau
debuta com a dramaturg
amb un text «irreverent»
La lectura dramatitzada d’«El Teo va de putes» es farà avui a les

golfes de l’Aurora coincidint amb l’horari de la processó del Sant Crist


Joel Grau s’estrena com a dramaturg amb un text per al qual «cerca idees»

ARXIU PARTICULAR

El curtmetratge de la producto-
ra berguedana Pi3b Esta nit a Foix
ha superat la primera selecció del
festival de cine de Canes, que tin-
drà lloc del 15 al 26 de maig. La cin-
ta, rodada en blanc i negre, amb
diàlegs en català medieval i músi-
ca instrumental de Quimi Portet,
retrata la vida d’un comtat català
medieval a partir de l’adaptació
d’una llegenda persa i amb actors
com Lluís Soler, Txe Arana i Javier
Botet en el repartiment.

El director Jaume Duran apun-
ta que «arribar fins aquí ja és tot un
mèrit, perquè a Canes s’hi solen
presentar uns 2.000 films de 90 pa-
ïsos», motiu pel qual és molt difí-
cil acabar essent un dels deu curt-
metratges escollits. La història, de
10 minuts, gira al voltant de la
història d’un cavaller que es troba
amb la mort que el ve a buscar i de-
mana permís a la comtessa per fu-

gir a Foix. En la cinta, per a la
qual hi van col·laborar de forma
desinteressada un centenar de fi-
gurants berguedans, es reconeixen
paisatges i monuments arquitec-
tònics dels Pirineus, essencial-
ment del Berguedà però també de
la Catalunya Nord. Segons el re-
alitzador, la comarca berguedana
«sovint només és coneguda per la
Patum, però en canvi té un munt
de pedra i arquitectura que val la
pena descobrir».

El projecte és iniciativa d’una
productora sense ànim de lucre,
Pi3b, i ja ha iniciat el camí cap als
grans festivals europeus. Reeixir a
Canes és complicat, però «ho pro-
varem perquè ens fa il·lusió i per-
què sabem que tenim una bon
producte entre les mans». Esta nit
a Foix també es portarà a Berlín i
a d’altres circuits cinematogràfics.
A més, els productors també volen
presentar-lo arreu del Berguedà.

El film s’ha realitzat gràcies al
petit mecenatge a través de la pla-
taforma Verkami, obtenint 7.530
euros, 30 més dels necessaris. Els
diners han servit per pagar part del
material de càmera, so i fotografia,
però cap actor no ha cobrat.
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El film, rodat en blanc i
negre i amb música de
Quimi Portet, retrata la vida
en un comtat medieval



El curtmetratge berguedà
«Esta nit a Foix» supera la
primera selecció a Canes 

Mor el fotògraf Paco Elvira en
un accident al massís del Garraf

El cos del fotògraf Paco Elvira va
ser trobat ahir sense vida al mas-
sís del Garraf, després d’estimbar-
se a la roca de La Falconera. De 64
anys, Elvira estava desaparegut
des de dissabte. Considerat un
dels grans fotoperiodistes cata-
lans del moment, també era pro-
fessor a la facultat de periodisme
de la UAB i de la UPF.
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El fotògraf Paco Elvira

ARXIU/JAVIER CEBOLLADA (EFE)

L’ESPECTACLE

 LLOC: golfes del teatre de l’Aurora
d’Igualada. � AUTOR: Joel Grau Llucià. 
� INTÈRPRETS: Anna Bertran Casas i Jordi
Centellas Torres. � DIA:  avui, a les 19 hores
� DURADA: 45 minuts. � ADREÇA: carrer 
de l’Aurora, 80 (plaça de Cal Font) 
� TELÈFON: 93 805 00 75 � ENTRADA:

gratuïta, prèvia reserva a teo@deparranda.cat

EL TEO VA DE PUTES

La Beth, en primer terme, en aquest número coral de l’espectacle
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