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Montse Lozano
DIRECTORA DE ‘PERRAS CALLEJERAS’

«És la primers producció
de la companyia i ens hem
pogut estrenar a l’agost amb
una proposta molt fresca»

Mar Gómez
COMPANYIA DE DANSA MAR GÓMEZ

«A poc a poc, l’agost serveix
per convèncer el públic
i els teatres que val la pena
veure i programar dansa»

Joan Pera
ACTOR DE ‘JOAN PERA, CAPRI’

«Als teatres que fem humor,
l’estiu convida a anar-hi. He
treballat moltes vegades a
l’agost i sempre ha anat bé»

Cultura
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Cultura

EL PUNK RUS CONTRA PUTIN
Avui comença la segona vista del judici a les
integrants del grup de punk Pussy Riot, que
al març van interpretar el tema Mare de
Déu, allibera’ns de Putin a la catedral del
Crist Salvador de Moscou. Detingudes des
de llavors, el tribunal ha prolongat un mínim
de 6 mesos la presó preventiva.

ESTIU

LAURA SERRA

BARCELONA. L’antic desert teatral
que tradicionalment s’instal·lava a
Barcelona durant el mes d’agost
comença a tenir alguns cactus i
palmeres. Onze teatres obriran les
portes aquest mes. Tots són sales
privades que proposen una carte-
llera farcida de comèdies o espec-
tacles de dansa –algunes dins el ci-
cle Dansalona, que es presentarà
demà–. Les xifres ratifiquen que és
rendible: l’any passat 28.500 per-
sones van anar al teatre durant
l’agost. Amb només un 1,6% de
l’aforament que hi ha disponible

durant l’any, es recapta el 0,7% de
la facturació anual, al llindar dels
500.000 euros.

1. Casament a La Cubana
‘Campanades de boda’ al Tívoli
La Cubana va ser pionera a fer
l’agost. L’any en què van estrenar
Cegada de amor (1994) van estar in-
interrompudament 18 mesos en
cartell a Barcelona. I van repetir
l’estratègia a Madrid i amb altres
obres, com Nit d’òpera. No es tanca
a l’estiu. “Pel tipus d’espectacle que
fem, ens va bé. Hem allargat perquè
seguim tenint el teatre ple al 80%”,
explica el director, Jordi Milán.

2. Dones tarantinianes
‘Perras callejeras’ al Versus
El Versus és un altre dels teatres que
es van apuntar ja fa anys a obrir a l’es-

actrius. Per a una companyia debu-
tant, l’agost és una esquerda per en-
trar al circuit. Estaran dos mesos en
cartell amb “una proposta molt fres-
ca que t’enganxa en 5 minuts”.

3. El clàssic: Joan Capri
‘Joan Pera, Capri’ al Condal
“Vaig debutar l’estiu del 1972 al Ro-
mea i ja era especial treballar a

tiu. El 2000, el director Ever Blan-
chet pràcticament estava sol en la
croada per mantenir l’activitat escè-
nica. Ara el cicle d’estiu està consoli-
dat. Aquest any compartiran carte-
llera Absent, de Fermí Casado (fins al
12); Records de Broadway (a partir
del 21), i Perras callejeras (a partir de
demà). “És una comèdia tarantinia-
na de quatre hostesses de vol que són
lladres professionals”, expliquen les

Resultats
L’any passat
28.500
persones van
anar al teatre
a l’agost i es
van recaptar
500.000 €

Onze sales mantenen a l’estiu l’activitat
escènica de què fa gala Barcelona

Maria Rovira
COMPANYIA MARIA ROVIRA

«Hem posat Barcelona de
moda com a botiga del món
i crec que està bé posar-hi
una empremta cultural»

Artistes que es quedaran a treballar

Teatres
oberts per
vacances

Humor, dansa i comèdia. La carte-
llera d’estiu convida a somriure.
Onze teatres de la ciutat apujaran
les persianes aquest agost per
mantenir viu el panorama escènic
barceloní durant les vacances.
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Jordi Milán
DIRECTOR DE LA CUBANA

«La ciutat ha canviat: qui no
marxa ja no és un bitxo raro.
Allarguem a l’estiu perquè
tenim el teatre al 80%»

Jordi González
PRODUCTORA FOCUS

«L’agost és millor que el juny.
La crisi no sabem com es
notarà, però el turisme, si no
fas flamenc, no es nota»

100.000milions

TÍTOL BREUS 2 CIPENCIA FGASJDHF
Petros Vafiadis, de 56 anys, ha treballat tota la
vida en la construcció. Durant els últims deu anys
ha estat capatàs d’obra per a una empresa
anomenada Archi-Tek, on supervisava la
construcció de grans projectes, majoritàriament
finançats pel govern, com ara escoles i museus. En
el seu mill
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300 visitants

‘FRANCESC PUJOLS, EL MUSICAL’
La Fundació Francesc Pujols, que dissabte a la nit
va representar l’obra Els miracles de Francesc
Pujols a la casa del filòsof a Martorell, va anunciar
una colla d’actes per celebrar aquest 2012 el 50è
aniversari de la seva mort: xerrades, reedicions de
llibres, projeccions a la Filmoteca i un musical que
prepara Xavier Pagès: Francesc Pujols, el musical.

DALÍ SOTA LA LLUM DE LA LLUNA Dissabte a la nit el Teatre
Museu Dalí i l’espai Dalí Joies de Figueres van obrir les portes en horari
nocturn. Unes 300 persones van aprofitar aquesta iniciativa per gaudir
d’una visió única de l’obra de l’artista empordanès.

LA FAMÍLIA AL COMPLET
Els intèrprets que treballen

aquest estiu posen per a la foto
de família a la plaça de
Catalunya. MANOLO GARCÍA

l’agost”, recorda Joan Pera. Des de
llavors ha passat molts estius a l’es-
cenari. “Fa un temps magnífic i el
públic hi està més predisposat. Hi
ha gent que aprofita per baixar a
Barcelona. Amb la meva dona somi-
em fer vacances un estiu, i no ha
passat mai, però a mi ja m’agrada,
tot i que no l’hi dic, a ella”, brome-
ja. Pera interpretarà el seu alter ego
Joan Capri fins al 19 d’agost al Con-

dal i llavors el traurà de gira, cada
dia en un poble diferent.

4. L’experiència Llantiol
Tastets teatrals a bon preu
Visitar el Cafè Teatre Llantiol ja és
en si mateixa una experiència digna
de turista. Fins al 13 d’agost el teatre
manté la seva activitat, nodrida
d’espectacles de llarg recorregut i

eficàcia provada davant d’un públic
molt eclèctic, que va des d’un comi-
at de solteres fins a una parella que
vol copa i espectacle.

5. Dansa celestial
‘Dios menguante’ a La Villarroel
Primer la companyia Thomas No-
one Dance (del 13 al 26) i després la
de Mar Gómez (a partir del 27) es
colaran a la cartellera de La Villar-
roel. “L’estiu obre nous públics: els
que ja ens coneixen, els curiosos i els
que vénen perquè s’hi està fresquet
–afirma–. I els teatres s’arrisquen a
programar dansa, cosa que passa
poques vegades si no és una compa-
nyia molt popular o de fora”. Ella hi
presentarà de nou Dios menguante,
premi Ciutat de Barcelona.

6. Baralles de galls
‘Hermanos de baile’ a l’Alexandra
Danses urbanes i un toc d’humor es
combinen en aquest muntatge que
ha aconseguit 50.000 espectadors
i encara la cinquena temporada en
cartell. Ballarins de flamenc, hip-
hop i claqué s’uneixen en un mun-
tatge energètic que pot acostar el
públic jove a la dansa.

7. Embolics de faldilles
‘Tu digues que m’estimes’ al Gaudí
El TGB va obrir les portes el 2008 i
sempre ha programat a l’estiu. La
seva fórmula es diu Ivan Campillo,
un autor i actor de comèdies de pa-
rella que té un remei per a tots els
mals, fins i tot les banyes: Tu digues
que m’estimes (del 3 d’agost al 30 de
setembre). A partir del 7 d’agost fa-
ran David i Sara a la sala petita, i Lu-
lú en sessisó golfa a partir del 10.

8. Petons des de Cuba
‘Bésame mucho’ al Victòria
L’energia de l’Havana desborda l’es-
cenari del Victòria. S’encomana a la
platea el ritme caribeny d’una com-

panyia que interpreta, amb música
i ball, boleros clàssics i música lla-
tina actual. Una història d’amor
–amb temes com Perfidia, Quizás
Quizás, Toda una vida, Solamente
una vez i Contigo aprendí amb ar-
ranjaments moderns– és l’excusa
argumental. Trenta intèrprets cu-
bans han tornat a Barcelona per
passar l’estiu, fins al 2 de setembre.

9. Improvisacions letals
Màgia i ‘Impro-fighters’
El Teatreneu continuarà la progra-
mació infal·lible de màgia, humor i
improvisacions a l’agost. La compa-
nyia Planeta Impro proposa un con-
curs d’asos d’Impro-fighters cada di-
vendres i Impro-shows els dissabtes
i diumenges. Els seus fans es comp-
ten per legions.

10. L’esperit d’Amaya
Goya i ‘Carmen (Ballant a la sorra)’
La companyia de Maria Rovira és
per quart any un altre clàssic esti-
uenc. Porten al Goya (del 3 d’agost
al 2 de setembre) l’espectacle que
han estrenat al Grec, un homenatge
a Carmen Amaya. “És una aposta de
la companyia d’anar a taquilla, però
és que una companyia en part sub-
vencionada té drets i obligacions”,
apunta Rovira, i una és mantenir el
ritme cultural de la ciutat. La dansa,
i sobretot l’aroma flamenca de Car-
men, segurament portarà turistes al
Goya. “A l’estiu i sempre s’ha de tre-
ballar per al públic, que és qui paga
l’entrada i subvenciona directa-
ment la cultura”, raona.

11. Selecció forana
Complicitats al Tantarantana
El Tantarantana combat la crisi fent
amics i compartint produccions
amb teatres alternatius d’Espanya.
A partir del 15 hi passaran els mun-
tatges Pareja abierta (Andalusia),
El desencanto (València) i El río de
las palabras (Extremadura).e

Oportunitat
“L’estiu obre
nous públics:
els curiosos i
els que volen
estar frescos”,
diu M. Gómez

Una imatge de
Campanades
de boda, l’obra
que La Cubana
representa al
Tívoli. LA CUBANA


