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EDICIÓ

‘E-books’ amb 
una tarifa de 
8,99 € al mes
Nubico, el servei de lectura en línia 
de llibres electrònics amb tarifa pla-
na (8,99 euros al mes) llançat per Te-
lefónica i Círculo de Lectores, es va 
posar en marxa ahir. Nubico permet 
comprar e-books i llegir-los en e-rea-
ders, tauletes i telèfons com qualse-
vol altra llibreria electrònica, i a més 
a més disposar de 4.000 títols que es 
poden llegir a canvi de contractar la 
tarifa plana.

CELEBRACIÓ

Una mostra 
recorre els 300 
anys de la RAE
La lengua y la palabra és el títol de 
l’exposició, inaugurada ahir a 
Madrid, amb què la Real Acade-
mia Española recorrerà, i cele-
brarà, els seus tres segles de vida 
a través de retrats firmats per, en-
tre altres, Goya i Sorolla, la prime-
ra edició de luxe d’El Quixot, el ma-
nuscrit de Los santos inocentes o el 
famós penjador que corre la posi-
ció quan se’n mor un membre.

La comèdia 
aterra al 
Tantarantana
3Autors com Dario Fo i Paco Mir 
donen el toc humorístic a l’oferta

JOSÉ CARLOS SORRIBES
 BARCELONA

C
omèdia, i en totes les se-
ves cares. Aquest és el le-
ma de la temporada del 
Teatre Tantarantana. «En 

aquests temps necessitem riure de 
manera intel·ligent. Hem de mirar a 
la realitat des de la reflexió i l’emo-
ció, però també des de la diversió», 
diu Julio Álvarez, director de la sala 
del Raval. Autors com Paco Mir i Da-
rio Fo avalen una oferta «variada i 
amb producció catalana».
 Perquè no tot és comèdia en un 
programa que també compta amb 

la nova obra de Marta Carrasco, B. 
Flowers (10 al 27 d’octubre), o la du-
ra història familiar de La lengua ato-
londrada (30 d’octubre al 10 de no-
vembre), de Ricard Gázquez. I Exhu-
mación, de la companyia madrilenya 
The Zombie Party, ofereix fins diu-
menge un viatge entre realitat i fic-
ció a partir dels fets que van portar 
Shakespeare a escriure Hamlet.

DUES DE DARIO FO / Però de la mà del tri-
cicle Mir només podria sortir una co-
mèdia com Roma (2 al 6 d’octubre), 
del Teatro Azarte de Madrid, sobre 
una parella i com el temps marca la 
seva relació. També ho és, encara 
que negra, Obaga (13 al 24 de novem-
bre), emmarcada en el contraban a 
la zona d’Andorra. La tigresa y otras 
historias (27 de novembre al 8 de des-
embre), clàssic de Fo, va triomfar el 
1983 amb Manel Barceló i la batuta 
de José Antonio Ortega, que recupe-
ra l’obra amb el seu fill Julián com a 
actor. I també del nobel italià és la re-
posició No ens paguen, no paguem! (11 
de desembre al 5 de gener), èxit de 
l’últim curs, quan el Tantarantana 
va viure la tercera millor temporada 
en 21 anys de vida.
 Una altra recuperació és Dinner 
for one (29 de gener al 9 de febrer), 
una comèdia lleugera a partir d’un 
esquetx televisiu dels anys 40 que pi-
lota Sue Flack, directora i actriu bri-
tànica establerta a Catalunya. Una 
altra comèdia, Coaching (12 de febrer 
al 2 de març), és l’última obra, per 
ara, del cartell. Corrupció, partits i 
mitjans nodreixen l’obra del debut 
teatral d’Helena Miquel, cantant de 
Delafé y las Flores Azules. H

L’INICI DE LA TEMPORADA TEATRAL

33 Una imatge promocional de ‘Roma’, una comèdia escrita pel ‘tricicle’ Paco Mir.

MICHAEL SELLY

La Sala Atrium obre 
amb una versió 
lliure de ‘Ricard III’

33 La relació entre poder i socie-
tat defineix, segons el director 
Raimon Molins, la tercera tempo-
rada de vida de la Sala Atrium amb 
una oferta que oscil·la entre dra-
ma i comèdia. Mercè i Anna Güell, 
de Q-Ars Teatre, obren el curs amb 
Invocació, direcció i dramatúrgia 
de Rafel Duran, en una versió lliu-
re de Ricard III, de Shakespeare, i 
centrada en les dones que envol-
ten el tirànic monarca. La seguiran 
Himmelweg, de Juan Mayorga; La 
nit de Nadal, d’Anthony Nielson; 
IQ-100, de Ferran Audí, i Les SS a 
Montserrat, de Beth Escudé. La 
sala de l’Eixample tancarà amb el 
tercer cicle Atrium Lab.
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