
DIVENDRES, 03 DEMAIGDEL 201308

Escenes
‘PRIMER AMOR’
LA VILLARROEL
UN HOME INADAPTAT, SENSIBLE I TORTURAT. AIXÍ
ÉS COM PERE ARQUILLUÉ DEFINEIX EL
PROTAGONISTA D’AQUEST MONÒLEG DE BECKETT.
Del 7 de maig al 16 de juny

‘IT DANSA’
MERCAT DE LES FLORS
IT DANSA ENFILA LA RECTA FINAL DE LA
CELEBRACIÓ DEL SEU 15È ANIVERSARI PRESENTANT
COREOGRAFIES DEL SEU REPERTORI.
Fins al 5 de maig

BELÉN GINART

S
i la gent no va al teatre,
potser cal que el teatre
vagi a la gent. I per anar
a buscar-la, on millor
que un centre comerci-
al, allàonesconcentraa

milers? Dit i fet. Els responsa-
bles de la productora sabade-
llenca Nocturns i els del centre
comercialEspaiGironès, aSalt,
s’han aliat en la creació del pri-
mer festival d’arts en viu Espai
d’Art. El festival oferirà la feina
de32 companyies i grupsmusi-
cals en un teatre instal·lat a la
plaçadelcentrecomercial.Tots
els espectacles de la programa-
ciós’oferiranalpúblicdemane-
ra gratuïta, amb una doble in-
tenció: contribuir a popularit-
zar les arts escèniques i aconse-
guirque lescompanyiesques’hi
dediquen tinguin elmillor apa-
rador per donar visibilitat a la
seva feina. Les xifres del públic
potencial fan vertigen: en un
capde setmanapassenper l’Es-
pai Gironès una mitjana de
40.000 persones.

La primera idea del festival
sorgeix de dues ments inquie-

tes: les de l’actor de musicals
Héctor Gómez i el productor
Gonzalo Mascherani. Tots dos
tenenuna trajectòria en elmón
de l’espectacle condicionada,
com tantes, per la realitat acla-
paradora de la crisi. Retornats,
respectivament, de Nova York
iLondres,onhavienintentat fer
fortuna,vancrear lasevapròpia
productora. Però Nocturns es
va topar demorros amb la con-
juntura econòmica. “Intentar
produir espectacles des d’una
empresa petita, quan no hi ha

força més de 2.000 anys... pot-
ser ja li tocava anar a un centre
comercial”. Entre el 6 demaig i
el 8 de juny, coincidint amb el
vuitè aniversari d’Espai Giro-
nès, la programació inclou es-
pectacles familiars de tot tipus
de gèneres: hi haurà clowns, te-
atrede text, titelles, dansa, con-
tacontes, números de circ, mà-
gia, concerts… Una funció per
dia (dues alguns dissabtes) en
unteatreambcapacitatpera50
persones assegudes i totes les
que s’hi vulguin afegir a peu
dret. “Algunes actuacionsante-
riors en el mateix lloc han arri-
bat a arreplegar 1.200 especta-
dors”, diu l’Héctor. L’humor és
el fil conductor demoltes de les
propostes,ambunaduradamit-
jana de 75minuts per especta-
cle. “Tant de bo el festival sigui
unaveritableplataforma, i faci-
liti una mica les coses a tantes
companyies que ho tenen ma-
gre per fer-se un lloc”, conclou.

FESTIVAL ESPAI D’ART

FESTIVAL ESPAI D’ART

ESPAI GIRONÈS
Camí dels Carlins (Salt)
Del 6 de maig al 8 de juny

GOSSOS QUE BALLEN,
CONTES EN ANGLÈS

Emma Vilarasau i Míriam Iscla protagonit-
zen la nova obra del dramaturg Pere Riera.
Ambientada a la Guerra Civil, posa el focus
en una família que tracta de fer front a la
brutalitat de les bombes. Una “escudella
barrejada de gèneres”, com diu l’autor i
director, en què la cruesa del moment per-
met també espais per a l’alegria i la il·lusió.

‘BARCELONA’
TNC (PLAÇA DE LES ARTS, 1, BCN)
Del 8 de maig al 22 de juny

ESPECTACLE
RECOMANAT

‘PARARAPAPÀ’
TEATRE GOYA
Ningú ho qüestiona: la vida d’una mare pot
ser molt dura. Però... i què passa amb els
pares? Els actors Juli Fàbregas, Miquel Sitjar
i Miki Esparbé n’expliquen l’experiència en
aquesta comèdia.
Joaquim Costa, 68 (Barcelona)
4, 11, 18 i 25 de maig

‘RECREO’
TEATRE AKADÈMIA
Què en queda, quan som grans, dels nos-
tres somnis infantils? Manuel Veiga s’ho
planteja en aquesta peça en què es retro-
ben uns antics companys d’estudis en una
festa al pati de l’escola on anaven.
Buenos Aires, 47 (Barcelona)
Del 8 de maig al 2 de juny

‘SOLFATARA’
SALA BECKETT
Una parella víctima del desamor són els
protagonistes d’aquest espectacle guanya-
dor del 1r premi al Festival de Birmingham
2012 i premi a la millor direcció a l’Skena
Up Festival de Kosovo.
Alegre de Dalt, 55 (Barcelona)
Del 8 al 25 de maig

‘ELS GUAPOS SÓN ELS RAROS’
TEATRE GAUDÍ
L’escola t’exclou o t’integra. Els exclosos
tenen la possibilitat de canviar de bàndol:
han d’actuar davant de tot l’institut. Del seu
èxit en depèn l’ingrés al paradís dels guais.
Sant Antoni Maria Claret, 120. Barcelona
A partir del 9 de maig

ALTRES
ESCENES

Un dels espectacles més curiosos del festi-
val és Rocky & the Girls, de la companyia
Cuerpo Demente. La raó: en aquesta peça
de dansa, un dels ballarins és un gos, que
sobre l’escenari acompanya quatre ballari-
nes i un ballarí. És una de les vuit estrenes
del festival, amb una programació que
inclou propostes com la màgia de Jordi
Cambras a l’espectacle Bocabadats i una
versió en anglès de La Caputxeta a càrrec
de la companyia BlueMango.

‘SHOPPING & THEATRE’ A SALT
El Festival Espai d’Art omple d’arts escèniques un centre comercial del Gironès

diners per fer-ho i no se’n sur-
tenni lesproductoresgrans, re-
sultava inviable”, explica l’Héc-
tor.Aixíqueelsvapassarpelcap
la idea de reinventar-se, aques-
taparaula fetitxe en tantespro-
fessions d’avui. I ho van fer a
partir d’un concepte: fer art-
màrqueting. És a dir, associar
creativitat inegoci allàonelne-
goci mostra la seva cara més
transparent iprimària:elcentre
comercial. Van començar pro-
gramant-hialgunsespectacles i
hanarribataEspaid’Art,quees-
peren que sigui el primer de
molts festivals semblants.

UN PADRÍ D’HONOR
L’Héctor explica que Salvador
Sunyer, director del festival
TemporadaAltadeGirona-Salt
iveritableprohomdelesartses-
cèniques aCatalunya, els vado-
narde seguidael seu suport. “Li
vasemblaruna idea fantàstica”,
assegura. De fet, s’ha convertit
en el padrí de l’Espai d’Art, i ha
encoratjat l’equip de Nocturns
amaterialitzar el projecte, que
té lloc en un dels espais patro-
cinadors del Temporada Alta.
Una frasedeSunyerés,de fet, el
lema del festival: “El teatre té


