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ARTS ESCÈNIQUES

El Lliure de Gràcia es
converteix en Apple Store

Jordi Casanovas, Guillem Clua i
Pau Miró dirigeixen La revolució
no serà tuitejada, primer projecte
de la companyia estable del Teatre
Lliure. L’obra es podrà veure a
Gràcia fins al 27 d’octubre.

JORDI NOPCA

BARCELONA. L’any 1970 el cantant
i poeta nord-americà Gil Scott-He-
ron donava a conèixer una de les
cançons que, amb el pas dels anys,
ha acabat convertida en himne: Re-
volution will not be televised. Els dra-
maturgs Jordi Casanovas, Guillem
Clua i Pau Miró han tingut molt pre-
sent la contundència de Scott-He-
ron a l’hora d’escriure la primera
obra de La Kompanyia, La revolució
no serà tuitejada, que està integrada
per sis actors: Laura Aubert, Javier
Beltrán, Paula Blanco, Pol López,
Mima Riera i David Verdaguer.

“Una de les reflexions que vam
fer abans de començar a treballar
cadascun dels nostres textos va ser
intentar trobar un espai represen-
tatiu de la nostra època –va explicar
Casanovas durant la presentació de
l’espectacle, que es podrà veure al
Lliure de Gràcia fins al 27 d’octu-
bre–. L’impacte de l’electrònica de
consum, la tecnologia i les xarxes
socials ens van portar a situar l’obra
en una Apple Store. Si en un primer
moment, Apple va representar una
revolució, actualment significa una
certa homogeneïtzació”. La botiga

és “el principal pilar sobre el qual pi-
voten les històries”, afegeix Guillem
Clua. “Cadascuna dura una mica
més de vint minuts, i és una manera
de fer jugar els actors i d’interrela-
cionar cada argument”, precisa
Clua. Pau Miró remarca que si bé ca-
da dramaturg ha escrit la seva part,
“hi ha molt de diàleg entre elles,
perquè s’ha renunciat a la singulari-
tat de cadascun dels autors”.

Un projecte molt esperat
Segons el director del teatre, Lluís
Pasqual, aquesta estrena “és molt
important i emocionant” per al Lliu-
re. “Comencen les activitats de La
Kompanyia, un dels projectes que
portava a la butxaca quan vaig co-
mençar a dirigir el teatre, però que
s’havia anat ajornant per aquest des-
astre que vivim anomenat crisi i que
no sabem quan acabarà”, diu Pas-
qual. El director del Lliure, que aca-
ba de tornar d’unes jornades a Esto-
colm sobre teatres públics europeus,
no es va estar de comentar que la
companyia estable més petita amb
què va entrar en contacte era la del
teatre Stary de Cracòvia. “Compta
amb una cinquantena d’actors i un
pressupost de 17 milions d’euros
anuals. Nosaltres juguem en una al-
tra lliga econòmica, això és evident,
però esperem que no passi el mateix
amb l’artística”, confia Pasqual.

Els sis actors que formen part de
La Kompanyia estrenaran quatre
obres aquesta temporada. Just des-

prés de La revolució no serà tuiteja-
da començaran a assajar una adap-
tació de Moby Dick per al públic in-
fantil. La següent obra serà el clàs-
sic del teatre espanyol El caballero
de Olmedo, de Lope de Vega, i final-
ment estrenaran una adaptació ba-
sada en l’Enric IV i l’Enric V de Wi-
lliam Shakespeare.

“De moment el projecte de la
companyia estable del Lliure és per
a dos anys, però hi ha moltes possi-
bilitats. Es poden fer gires, i es po-
den combinar els projectes comuns
amb opcions partides”, avança Llu-
ís Pasqual.e

Jordi Casanovas, Guillem Clua i Pau Miró amb
els sis actors de La Kompanyia. PERE VIRGILI

La Kompanyia del Teatre Lliure s’estrena
amb ‘La revolució no serà tuitejada’

25 euros de regal
als joves per anar
a teatre i concerts

ARA

BARCELONA. Durant tot el mes
d’octubre els joves entre els 18 i els
25 anys rebran 25 euros per assis-
tir a un o dos espectacles teatrals o
musicals. És l’oferta de la campanya
Escena 25, una iniciativa conjunta
d’una setantena d’equipaments cul-
turals del país. L’objectiu és incen-
tivar l’accés dels joves a espectacles
de teatre, circ, dansa i concerts de
pagament.

La mecànica per accedir a
aquests 25 euros consisteix a regis-
trar-se a la web www.escena25.cat,
on els interessats han de seleccio-
nar i reservar els espectacles i els
concerts als quals vulguin assis-
tir.Posteriorment hauran de reco-
llir l’entrada a la taquilla. És a dir, es
tracta bàsicament d’una fórmula de
descomptes destinada a promoure
el consum cultural de les 566.900
persones d’entre 18 i 25 anys que hi
ha a Catalunya. D’aquest sector de
població, el 28,1% assisteix a espec-
tacles de teatre, circ i dansa, i el
49,3% a concerts de música, segons
dades de la Generalitat.

El director general de Creació i
Empreses, Jordi Sellas, considera
que Escena 25 “té una vocació clara-
ment social i incideix en un sector,
el jove, en què s’ha produït una da-
vallada en el consum cultural”. En la
campanya, que estarà activa fins al
31 d’octubre, hi participen el TNC,
L’Auditori, el Liceu, el Palau de la
Música, el Lliure, el Teatre Romea,
el Coliseum, el Mercat de les Flors,
l’Heliogàbal, la sala Razzmatazz i la
Nova Jazz Cava, entre d’altres.e

Activitat
La Kompanyia
estrenarà
quatre obres
aquesta
temporada

Els robots assalten el festival Terrassa Noves Tendències
D’avui a diumenge el festival Ter-
rassa Noves Tendències (TNT)
programarà 30 espectacles inter-
disciplinaris. La majoria són estre-
nes i gratuïts. Entre els destacats,
Carlos Santos amb Rossy de Palma.

L.S.

BARCELONA. Una orquestra de ro-
bots posa la banda sonora a un es-
pectacle que protagonitzen vuit ba-
llarins al costat d’androides. És Ro-
bot!, l’espectacle internacional de la
coreògrafa Blanca Li que aquest
vespre dóna el tret de sortida al fes-
tival TNT, al Teatre Principal de
Terrassa. Fins diumenge s’estrena-
ran a la ciutat vallesana 30 muntat-
ges en menys de 150 metres de dis-
tància, en la concentració espai-
temps més espectacular de les arts
escèniques catalanes. L’objectiu del
director del Centre d’Arts Escèni-
ques de Terrassa (Caet), Pep Pla, és
presentar propostes innovadores,
multidisciplinàries, que investi-
guen les fronteres del teatre con-
vencional. En aquesta edició del
TNT, la relació entre l’home i la mà-

quina és una de les grans qüestions
que diversos artistes porten a l’esce-
nari: al darrere de l’aclamada Blan-
ca Li vindran la instal·lació Epider-
mia, de Marcel·lí Antúnez; Carícies
de ferro, de Múcab Dans; el recorre-
gut pel mNACTEC Homes i màqui-
nes; el duo de la trapezista Clàudia
Vilà i un robot, i un espectacle tec-
nològic titulat Waves, en què s’ajun-
taran el primer cyborg de l’Estat
–Neil Harbisson–, que pot traduir
els colors en sons, i Moon Ribas, que
porta un sensor que tradueix en
sons els terratrèmols de la terra.

Pep Pla insisteix que el públic ha
de “perdre la por a les noves tendèn-
cies”, que no són “críptiques” ni “en-
dogàmiques”. Per això, per “ganes
d’obrir-seanouspúblics”,construeix
una programació per a totes les edats
i sensibilitats. I, sobretot, a preus ra-
dicalment assequibles (el 75% dels
espectacles són gratuïts i la resta va-
lenunmàximde10euros).I,repeteix,
per incentivar mandrosos: “Terrassa
és a 35 minuts de Barcelona”.

La programació –un total de 72 re-
presentacions i 14 activitats– té fins
a 18 estrenes absolutes. Després de la

L’espectacle Carícies de ferro, que Múcab Dans
presentarà a la plaça Vella de Terrassa. TNT

desaparició dels Radicals i del silen-
ci del renascut NEO, el TNT és l’únic
festival que reuneix els grans noms
de les noves dramatúrgies: Carles
Santos amb Rossy de Palma, La Ve-
ronal & Lali Ayguadé, Escarlata Cir-
cus, Roger Bernat, Sonia Gómez,
Diego Anido, El Conde de Torrefiel
i loscorderos.sc, entre d’altres.

Roberto Romei dirigirà a peu de
carrer La nit just abans dels boscos,
de Koltès, amb l’actor Òscar Muñoz.
Sharon Fridman ballarà ¿Hasta
dónde...? i es podrà veure l’especta-
cle de moviment (remor) dins d’una
cel·la, i Bunny Me! de La Reial dins
d’un aparador.

El pressupost del TNT és de
150.000 euros –produccions pròpi-
es a banda–, que representa el 10%
del pressupost del Caet. Aquesta in-
versió volen rendibilitzar-la a tra-
vés del Backstage, un espai de tro-
bada que s’inaugura aquest any. Hi
haurà acreditats cinquanta tècnics
i gestors perquè vegin les novetats
del sector i puguin comprar el que
els interessi. Això convertirà el
TNT, a més d’una fira oberta, en un
mercat escènic.e


