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Brams i Els Catarres seran
els caps de cartell de la vui-
tena edició del Festour Es-
trella Damm, que arrenca-
rà el 13 d’abril a Torre-
dembarra. La vuitena edi-
ció d’aquest festival itine-
rant creat el 2006 per fo-

mentar la música en viu i
“regenerar el mercat mu-
sical català”, recorrerà en-
guany una desena de po-
blacions catalanes entre
els mesos d’abril i d’octu-
bre, segons va explicar
ahir Daniel Mallen, cap de
producció del certamen.

En el concert inaugural
a Torredembarra, Brams i

Els Catarres compartiran
escenari amb dues bandes
emergents: el grup de rock
Oques Grasses i Möndo
Loco, “una de les millors
alternatives de futur a les
bandes de fusió que hi
ha actualment a Catalu-
nya”, segons Mallen. Per
l’alcalde, Daniel Masa-
gué, que Torredembarra

formi part del circuit del
Festour és una mostra de
la seva aposta pels grups
musicals del país i per la
voluntat d’atreure més
gent jove a aquest munici-
pi del Tarragonès. Ahir,
en la presentació de la gi-
ra, que va tenir lloc en un
veler amarrat al port tor-
renc, Els Catarres van
oferir un petit tast del seu
nou disc, Postals.

Les properes aturades
del Festour seran el 19
d’abril a Santa Perpètua,
amb Glaucs i La Senyoreta
Descalça, i el 20 d’abril a la
Garriga, amb Brams, Els
Catarres i El Veïnat. ■

Carina Filella
TORREDEMBARRA

El Catarres i Brams
encapçalen el Festour

Els Catarres van oferir ahir un petit tast del seu nou disc en
un veler amarrat al Port de Torredembarra ■ JOSÉ C. LEÓN

Jordi Casanovas, Blanca
Bardagil, Cristina Cle-
mente i Sergi Belbel són
dramaturgs que escriuen
també per a espais no con-
vencionals. Divendres,
dissabte i diumenge pre-
senten Assassinat a l’Àtri-
um, una manera original
de traslladar la dramatúr-
gia catalana fora dels tea-
tres. I també una manera
esplèndida per celebrar els
deu anys d’un equipament
que engloba dos escenaris
i unes instal·lacions espor-
tives. Els espectadors
(pràcticament ja s’han ex-
haurit les 1.200 entrades
de les tres funcions) hau-
ran de fer d’Agatha Chris-
tie i endevinar qui ha estat
l’assassí del director del
complex. Novel·la negra
passada pel tamís teatral,
amb grans dosis  d’humor.

L’autor i director Jordi
Casanovas és un defensor
de multiplicar els centres
on es puguin crear histò-
ries teatrals. Tothom pot
ser generador de produc-
tes propis, no cal limitar-
se sempre als productes
que estan en gira. En uns
anys en què els mateixos
centres d’arts escèniques,
impulsats pel Departa-
ment de Cultura, tenen li-
mitacions pressupostà-
ries, els municipis poden
fer-se forts. De fet, ja fa
anys que la Fira de Teatre
al Carrer de Tàrrega im-

pulsa les creacions en es-
pais no convencionals,
més enllà de les anima-
cions més o menys lúdi-
ques de carrer. Però són
treballs als quals no acce-
deix el dramaturg, un as-
pecte que reivindica Casa-
novas. A Assassinat a
l’Àtrium l’acció es realitza
a través d’accions sense
paraules i de text (“quan
els personatges són a to-
car del públic”).

El muntatge disposa
d’uns quatre-cents actors
per sessió. Però, després
d’una introducció, el pú-

blic es divideix en tres
grups que viuen els vint
minuts abans del crim en
espais diferents: la piscina
(s’aborden motivacions
del món laboral per matar
una persona), escrit per
Belbel i dirigit per Isra So-
là; la pista de pàdel (el món
competitiu dóna raons per
al crim), escrit i dirigit per
Bardagil, i la sala petita de
l’Àtrium (explota el món
afectiu de la venjança).
L’obra, amb un ampli re-
partiment d’actors, és difí-
cilment traslladable a cap
altre escenari, però Casa-

novas no amaga la possibi-
litat de moure-ho fent,
sempre, les adaptacions
imprescindibles.

Jugada d’estalvi
Cristina Cervià, de la com-
panyia La Mentidera, con-
fia que el seu primer tre-
ball fora de l’espai no con-
vencional els doni possibi-
litats per fer gires. Mgogo-
ro el van estrenar a la Casa
de Cultura de Girona. El
públic saltava d’espai a es-
pai. Cervià defensava
aquest treball, un cant cò-
mic a l’optimisme, com a

alternativa a la crisi dels
teatres municipals. Hi ha,
segons comenta Cervià,
ajuntaments que no po-
den obrir el teatre per l’ele-
vat cost de manteniment.
Encara que les companyies
s’arrisquin actuant a taqui-
llatge, la sala suposa unes
pèrdues que la regidoria de
Cultura no pot assumir. en
aquest sentit, actuar en
equipaments actius (resi-
dències, escoles, cases de
cultura) aporta nous espais
per continuar respirant
teatre, encara que sigui fo-
ra del seu lloc natural. ■

Actuar sense teatre
Jordi Bordes
BARCELONA

Dramaturgs de la sala Flyhard creen un ‘thriller’ a les instal·lacions esportives i
escèniques de l’Àtrium de Viladecans, i generen una alternativa a la creació

Un assaig d’‘Assassinat a l’Àtrium’, que s’estrena divendres i es representa, només fins diumenge, a Viladecans ■ ROSER BLANCH

La Mentidera
Teatre ha creat
una obra per fer
en espais actius
com ara les cases
de cultura


