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CULTURES 

BARCELONA
Direcció: Pere Riera. Intèrprets:

Míriam Iscla, Emma Vilarasau, Jordi Bana-
colocha, Anna Moliner, Pep Planas, Pepa
López, Carlos Cuevas, Joan Carreras.
Escenografia: Sebastià Brosa. � LLOC:
Teatre Nacional de Catalunya. Barcelona.

n entorn de crisi com l’ac-
tual, amb grans i, a vega-
des, sensacionalistes ti-

tulars; amb constant degotall de
notícies poc esperançadores; una

despersonalització generalitzada,
en què només compten els nú-
meros i no les persones; porta a
preguntes que, per evidents, a ve-
gades són obviades: com es segu-
eix amb el dia a dia?, com es va en-
davant?, com canvia la nostra mi-
rada i el nostre concepte davant
d’aquest fosc camí pel qual toca ca-
minar?

L’autor i director Pere Riera ha
presentat a la Sala Gran del Teatre
Nacional de Catalunya un intel·li-
gent exercici, amb un repartiment
encapçalat per Míriam Iscla i
Emma Vilarasau. Riera presenta
una quotidianitat traslladada a
l’any 1938, en plens bombardejos
de la ciutat a mans de tropes ita-
lianes aliades a les franquistes. El
país sencer immers en una guer-
ra, enfrontaments fratricides sen-

se sentit... Com viu la societat civil?
Les inquietuds, els somnis, la llui-
ta per un demà millor, la identitat
nacional... És la desaparició de la
identitat pròpia, lluitadora, so-
miadora, amb esperança? Doncs
és en aquest marc quan amb més
incisió aflora aquesta identitat, i
això és el que presenta Barcelona.

La Núria (Iscla) i l’Elena (Vila-
rasau) són dues amigues íntimes
separades per un inconfessable se-
cret i la Barcelona dels bombar-
dejos esdevé l’escenari del seu re-
trobament. La Núria sobreviu en
l’horror i la dificultat de la guerra
intentant mantenir, malgrat el tras-
bals previ a l’inici i al desenvolu-
pament del conflicte, una norma-
litat quotidiana per evitar enfonsar-
se. L’Elena és actriu, ha tornat de
París i es retroba amb el seu esce-
nari preferit: ser al costat de la seva
amiga. 

L’exercici dramàtic que propo-
sa Riera és, certament, que l’inte-
rès radiqui en els fets que van
ocórrer entre les dues dones en un

escenari hostil: els bombardejos de
Barcelona. Però va més enllà i, en
un fil prim d’habilitat narrativa,
deixa escolar entre línies la forta-
lesa humana. Així, s’evidencia que,
malgrat l’evident i tràgica des-

trucció del seu voltant, a vegades
pot ser més poderosa una cruel
nuesa humana que poderosos
bombarders aeris; i que aquesta
cruel nuesa humana pot esdeve-
nir l’autèntic caràcter de lluita per-
sonal per tirar endavant. És l’es-
sència i el compendi de Barcelona.

En certs moments, el mateix
desenvolupament de la narrativi-
tat de Barcelonaesdevé lent, pos-
siblement cercant l’aparent nor-
malitat de la situació per mostrar
amb nitidesa l’autèntic interès: la
naturalesa dels personatges. Dues
protagonistes còmplices i brillants
entre les quals també cal destacar
la bona aposta escènica dels per-
sonatges interpretats per Pep Pla-
nas, Pepa López i Jordi Banaco-
locha. El conjunt esdevé un mun-
tatge d’efectiva coralitat.
Barcelona, que ha acabat l’es-

tada al Teatre Nacional de Catalu-
nya amb les entrades exhaurides,
es veurà al Kursaal de Manresa els
dies 14 i 15 de desembre, dins del
toc de Teatre. En acabar la gira per
diverses poblacions catalanes, l’o-
bra es representarà al Teatre Goya
Codorniu de Barcelona.
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La Barcelona dels bombardejos és el marc del retrobament
de dues amigues, interpretades per Míriam Iscla i Emma
Vilarasau, al TNC. L’obra es veurà al Kursaal de Manresa

DUES DONES EN ESCENARI HOSTIL

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

Més de 150 alumnes de les di-
verses propostes formatives de
l’Aula d’Arts Escèniques del teatre
Kursaal de Manresa pujaran aquest
cap de setmana a l’escenari per
mostrar els continguts apresos du-
rant el curs. És la primera vegada
que es concentren en quatre dies
consecutius els espectacles i el
Kursaal ha decidit programar-los
d’aquesta manera amb la intenció
de traslladar als espectadors «l’e-
moció i l’energia que desprenen els
alumnes que tenen l’oportunitat de
mostrar la seva feina en espectacles
de qualitat i pensats per entretenir
al públic», segons ha explicat Cris-
tina Gonzàlez, responsable del
servei formatiu del Kursaal. L’en-
trada a tots els espectacles (se’n fa-
ran set de divendres a dilluns) és
lliure i gratuïta.

L’Aula d’Arts Escèniques del Kur-
saal ha aglutinat aquest curs 176
alumnes, entre els tallers de teatre,
teatre musical i circ, tant per a in-
fants com per a adults. A hores d’a-
ra, segons González, ja és pot dir
que dels quatre cursos formatius
que s’han realitzat aquest és el
que haurà tingut més alumnat, ja
que encara falta per comptabilitzar
els participants dels tallers inten-
sius d’estiu, que es preveu que si-
guin una vintena. Enguany, l’a-
lumnat ha crescut amb la creació
de l’Escoleta de Teatre, la incor-
poració de l’AT+ (a demanda dels
alumnes que ja havien acabat la
formació dels tres cursos de teatre)
i l’increment dels participants en
els tallers de circ.

L’Aula d’Arts Escèniques inicia-
rà les representacions amb l’Aula
de Teatre Musical (divendres, 21 h,
a la Sala Petita). Els vuit alumnes
d’aquesta especialitat teatral, diri-
gits per Sílvia Sanfeliu, oferiran
Tot s’hi val, un recorregut per la his-
tòria del musical a través d’una vin-
tena de números.

Dissabte serà un dia complet,
amb el circ com a gran protago-
nista. Els 47 alumnes de l’Escole-
ta de Circ, que van des dels 3 i fins
als 15 anys, mostraran a la Sala
Gran, a partir de les 11 h, el que han
après en malabars, equilibris, te-
les… Mentre que els dos grups
d’adults, dividits en acrobàcies i
equilibris i aeris (teles i trapezi),
s’han unit per formar l’espectacle
Un dia qualsevol, que es veurà
també a la Sala Gran (21 h). En

aquest muntatge, dirigit pels pro-
fessors de l’Associació La Crica, hi
participaran 35 alumnes.

El mateix dissabte també co-
mençarà la mostra dels tallers tea-
trals, amb els 10 alumnes de segon
curs, que, dirigits per Ada Andrés,
oferiran Molt soroll per no res, de
Shakespeare, a la Sala Petita (20 h).

L’oferta de diumenge serà doble.
Primer es representarà l’obra Vuit
dones, de François Ozon (Sala Pe-
tita, 18 h), a càrrec de les vuit actrius
que integren el tercer curs de tea-
tre, dirigit per Teti Canal. L’alumna
Àngels Serentill assegura que
aquest «thriller divertit és la cloen-
da ideal» per al taller: «ens ho pas-
sem molt bé i aprenem molt en tèc-
niques de veu i de cos».

Després es posarà en escena
kabaRRet (Sala Gran, 20.30 h), el

muntatge basat en textos d’Helena
Tornero, Esteve Soler o Guillem
Clua amb el qual es veurà el treball
realitzat pel grup d’11 actors i ac-
trius que amb l’AT+ han continu-
at la formació dirigits pel santvi-
centí Joan Maria Segura. Jesús Ca-
sasampera, un dels alumnes, diu
que les escenes escollides «sem-
blen surrealistes, però totes fan
pensar amb una dosi d’humor».

Les propostes de l’Aula d’Arts Es-
cèniques es clouran el dilluns (Sala
Petita, 21 h) amb la representació
de B.A.R, l’obra, dirigida per Pep M.
Martínez, que inclou diverses «es-
cenes amb dosi d’humor ambien-
tades en un bar». Anirà a càrrec
dels 13 alumnes del primer curs de
teatre, «la majoria dels quals tin-
dran el seu primer contacte amb el
públic», diu Martínez.

PEPA MAÑÉ | MANRESA

Més de 150 alumnes de teatre i circ del
Kursaal munten set obres de final de curs

Per primer cop la mostra del treball de l’Aula d’Arts Escèniques es concentra en un cap de setmana

Professors i alumnes de l’Aula d’Arts Escèniques, que mostraran la seva feina entre divendres i dilluns

MIREIA ARSO

Richard Matheson (Nova Jer-
sey, 1926), autor de clàssics litera-
ris de la ciència-ficció com I am le-
gend, The shrinking Man (L’home
minvant), What dreams may come
(Més enllà dels somnis) o Hell hou-
se, ha mort als 87 anys, segons ha
explicat la seva filla, Ali Marie
Matheson, a la xarxa Facebook.

La imaginació de Matheson,
conegut per humanitzar trames
impossibles i per dotar d’un angle
científic gran part de les seves
premisses més suggerents, va ser
un imant per a Hollywood. El seu
llibre I am legend es va adaptar a
la gran pantalla en tres ocasions, la
darrera protagonitzada per Will
Smith, en una cinta del 2007 diri-
gida per Francis Lawrence que va
recaptar gairebé 600 milions de dò-
lars a tot el món. Les anteriors ver-
sions van ser The omega man
(1971), amb Charlton Heston, i The
last man on Earth (1964), amb
Vincent Price. En els darrers anys,
Hollywood va tornar a adaptar les
seves obres amb pel·lícules com
Real steel (2011), protagonitzada
per Hugh Jackman, i The box
(2009), amb Cameron Diaz, basa-
des en les seves històries curtes
Steel i Button, Button.

Matheson també es va encar-
regar d’escriure guions per a la te-
levisió i el cinema. Va signar 16 ca-
pítols de la cèlebre sèrie The twi-
light zone (La dimensió descone-
guda), i un de Star Trek. També és
autor del guió de Duel (1971), el
debut de Steven Spielberg.

LOS ANGELES | EFE

Mor Richard
Matheson,
guionista de «La
dimensió
desconeguda»

Míriam Iscla i Emma Vilarasau

DAVID RUANO/TNC


