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Escenes
‘SOBRE ELS DANYS DEL...’
LA VILLARROEL
XAVIER GRASET ALERTA DELS PERILLS DELS VERINS
DOMÈSTICS A ‘SOBRE ELS DANYS DEL TABAC I LES
OSTRES’, A PARTIR D’UN TEXT DE TXÉKHOV
Fins a l’1 de maig

‘TOC TOC’
TEATRE BORRÀS
‘TOC TOC’ ÉS UN D’AQUELLS RARS ESPECTACLES
DE LLARGA DURADA A LA CARTELLERA
BARCELONINA. JA SUMA VUIT MESOS D’ÈXITS.
Sense data de sortida

El dramaturg libanès-canadenc Wajdi
Mouawad va fer possible un dels grans
esdeveniments escènics de la cartellera
catalana l’any passat: l’espectacle Incendis.
La peça forma part d’una trilogia al voltant
de la identitat i la guerra. Ara se n’estrena
la primera part, dirigida per Raimon Molins.

‘LITORAL’
TEATRE ROMEA
Hospital, 55 (Barcelona)
Del 25 d’abril al 9 de juny

ESPECTACLE
RECOMANAT

‘LA VIDA PERDURABLE’
TEATRE AKADEMIA
La guerra es comença a gestar a casa, al
voltant d’una taula on discuteixen una
mare i un fill. Sobre aquesta tesi pessimista
s’edifica el nou espectacle dirigit per Boris
Rotenstein i protagonitzat per Mercè
Managuerra i Emilià Carilla.
Buenos Aires, 47 (Barcelona)
Fins al 5 de maig

‘BORIS VIAN, CONSTRUCTOR D’IMPERIS’
CÍRCOL MALDÀ
Xavier Albertí s’estrenarà aviat com a nou
director del Teatre Nacional de Catalunya,
però el seu teatre intimista sempre s’ha
adit molt bé amb els espais petits.
Del Pi, 5, Escala Dreta (Barcelona)
A partir del 24 d’abril

‘TOTS AQUETS DOIS’
TEATRE KURSAAL
La fusió del documental, la música i la poe-
sia escènica dóna lloc als millors especta-
cles de l’actor i director Pep Tosar, que en
aquest celebrat muntatge se submergeix
en la figura de Guillem d’Efak.
Passeig de Pere III, 35. (Manresa).
21 d’abril

ALTRES
ESCENES

XAVIER BERTRAL

“¿Que com ens mantenim?
Gràcies al bar”. Potser molta
gent de la ciutat no ha entrat
mai a la sala de l’Antic Teatre,
però molts han visitat la seva
agradable terrassa, onespotdi-
nar, picar algunacosaentreho-
res o prendre una copa després
de la funció. “Els beneficis es
reinverteixen, no van a parar a
lesnostresbutxaques”, declara.
Així es va fent guardiola per a
iniciatives com l’espai de resi-
dènciaAdriantic, el segon local
de l’Antic Teatre, un centre de
creació per on passen cada any
entre 12 i 15 companyies. S’hi
couen els espectacles seleccio-
nats des de l’Antic Teatre, que
n’assumeix laproduccióo la co-
producció.

Un cop escullen els artistes
quevolenproduir, acompanyar
i incloure en el programa de re-
sidènciesde l’Adriantic,hiesta-
bleixen una relaciómolt estre-
ta, que és tant d’assessorament
com d’acompanyament i pro-
moció. “Considerem que és fo-
namental una feina de docu-
mentació del que fem. Si no, de
moltsnoenquedariani rastre”,
explica. Entre altres tasques,
enregistrenenvídeoelsseuses-
pectacles ihidonensuportonli-
ne a través de la sevaweb. Tam-
bé mantenen vincles amb l’es-
cena independent internacio-
nal, i editenunarevistabianual.
De cara al desè aniversari han
publicat un llibre que recull to-
ta aquesta memòria. I després
d’unadècadade resistència, es-
tan disposats a seguir resistint.

CELEBRACIÓ AMB LLIBRES,
DANSA I MÚSICA

La celebració del desè aniversari de l’Antic
Teatre es repartirà al llarg de tot el dimarts
23. Hi haurà una projecció d’alguns dels
principals espectacles que han teixit la seva
història, intercanvis de llibres, concerts,
karaokes i l’actuació breu de les dones del
barri que participen en el taller de dansa a
Ciutat Vella promogut des del teatre.

Podeu consultar-ne la programació al web:
www.anticteatre.com

ANTIC TEATRE, DEU
ANYS DE RESISTÈNCIA
El petit espai de la Ribera compleix una dècada, sempre
compromès amb les formesmés innovadores de l’escena

BELÉN GINART

“S
om l’única sala
de Barcelona
ambuna progra-
mació regular
d’aquest tipusde
propostes escè-

niques”. Semolina Tomik, fun-
dadora de l’Antic Teatre, des-
criuamborgullmerescut la línia
del petit espai de la Ribera, que
el 23 d’abril celebra la seva pri-
mera dècada. Des de fa 10 anys,
l’espaimanté el seu compromís
ambl’escenamésinquieta:nous
llenguatges, veus pròpies, for-
mes d’expressió allunyades de
l’úsclàssicdel textenteatre.Ca-
da dia tenen com a mínim una
activitat diferent. I cada jorna-
da reben una mitjana de tres
propostes de creadors escènics
que hi volen treballar.

Semolina Tomik va marxar
de la seva Iugoslàvianatal als 18

anys amb l’esperit aventurer i
l’avidesa de conèixer altres
mons pròpia de la joventut. Va
recalar a Milà, on va viure a la
primera casa okupadade la ciu-
tat. S’hi va fer amiga d’una noia
catalana, que la va animar a co-
nèixer Barcelona. “Aleshores, i
parlo de fa 30 anys, la ciutat no
era en el mapa. Ens fèiem viat-
ges de 24 hores en autocar per
anar a Amsterdam a veure un
concert, perquè aquí els grups
no hi arribaven”.

ESCASSETAT DE RECURSOS
D’ençà que va obrir L’Antic Te-
atre, les coses no han estat fà-
cils. L’escassetatde recursosha
estat la norma. I els problemes
s’han agreujat amb la crisi: la
subvenció de l’any passat no
l’han cobrat, i dubten de tenir-
ne enguany. “I, en canvi, la nor-
mativa ésmésexigent cadacop.
No acabem mai de fer refor-
mes”, diu Semolina.


