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TEATRE
•NOHAS TROBAT RESMILLOR?
PER PASSAR L’ESTONA
T’AGRADARÀ
NO TE LA PERDIS
OBRAMESTRA

L’APUNTADOR

UNA CONFERÈNCIA
AMBMOLTA COCAÏNA
I també ambmoltamúsica, que
per alguna cosa està dedicada
a Joan Viladomat, compositor
universal i mestre de cupletistes.
Afavorida per la neutralitat de
l’Estat espanyol i la proximitat
amb la frontera, la Barcelona de
la Primera GuerraMundial i dels
posteriors bojos anys 20 era una
ciutat plena de visitants europeus
i fortunes locals ambmoltes
ganes de diversió nocturna. A
l’època daurada del Paral·lel
evocada a Taxi… al TNC!, l’autor
de temes llegendaris com ara
el “Tango de la cocaína” o el no
menys cèlebre “Fumando espe-
ro” era un veritable rei. I del seu
frívol regnat ens en parlarà Jaume
Collell. 8/10. TeatreNacionalde
Catalunya.Plaça de les Arts, 1.
€ Entrada lliure.C19h.

ORIOL BROGGI TORNA
A VALLE-INCLÁN
Després de la seva excel·lent
versió de Luces de Bohemia, ara
Broggi recupera Tirano Banderas,
un text de Valle que,malgrat
haver nascut com a novel·la, ja
va ser al seumoment objecte
d’una notable adaptació escènica
dirigida per Lluís Pasqual. El mun-
tatge forma part del projecte Dos
Orillas, coproduït entre el ma-
drileny Teatro Español i diverses
institucions teatrals llatinoame-
ricanes. I, precisament, el primer
protagonista del cicle és aquest
Tirano amb què Valle dibuixa un
esperpèntic retrat robot del típic
dictador llatinoamericà del segle
XX. A partir del 10/10. Teatro
Español. Madrid.
www.teatroespañol.es.

Lavaupoderveure faunsdies

interpretantalgunsdelspersonat-

gesdeRecordant laFedra.Però

enaquell cas,nocalnidir-ho,el

protagonismerequeiaenEspert,

enPasqual ien lacollad’actors

consagratsquevan interveniren

elmuntatgede laFedrad’Espriu

oques’havienafegitaaquesta

lecturadramatitzada,dinsuna

propostaconstruïdacomuna

brillantevocaciódelpassat. I,

esclar, aquestacompanyiaacaba-

dadenéixerqueportapernom

LaKompanyia,encaraqueestigui

molt interessadaenelpassat i

tambémoltcompromesaambel

teatredequalsevolèpoca(d’aquí

unsmesos laveuremficadaentre

elsversosqueLopevaescriure

peraElcaballerodeOlmedo),no

deixadeserunaformació inte-

gradapergent jovequeviudiaa

diaelscanvisdetotamenaquees

produeixenenlasocietatd’ara

mateix, iquenoparadefer-se

preguntessobreel llarg igensclar

futurquetéperdavant.Talcom

diuLluísPasqual (ellmateix,ficat

l’any1976enuna jovecompanyia,

ladelprimerTeatreLliure,que

començavaa lluitarper fer-seun

llocdinsunteixit teatral força

creatiuperòmoltesquelètic),

aquesta formacióhanascutper

dirigir-sea totes lesgeneracions,

peròperadreçar-sealhorade

formaespeciala lasevapròpia

generació. Iencaraque la febrede

lesnoves tecnologiesataquide la

mateixamanerapacientsdetotes

lesedats,nohihacapdubteque la

generacióaquèpertanyenaquests

actors i, alhora,els tresbencone-

gutsautorsquehanescrit idirigit

l’espectacleambquèLaKompa-

nyiaespresentaoficialment,és

potser lamésafectada.

PERDUTS,PERÒNOTANT

Comdiu tambéPasqual, cal tenir

tambéencompteque la genera-

ció representadaaLaKompanyia

ha sigutqualificadapels sociòlegs

comdegeneració “perduda”o

“espatllada”, queha tingut accés

aun formació sovintd’excel·lent

nivell, però s’ha trobatdesprés–i

pràcticament en tots els àmbits–

enunmercat laboralmoltmés

restringit queaquell quees van

trobar generacions anteriors

potserno tanpreparades.La

bonanotícia–unade lespoques

queha rebut el sector enmolt de

temps–ésque lanova tempo-

rada, començaambduesnoves

companyies (l’altra és ladelTNC

d’Albertí) dins el nostrepanora-

ma teatral. I això, i per animarel

personal, cal quehodifongueu

per totes lesxarxes socials que

seuspuguinocórrer.Totes elles,

per cert, benpresents enun

espectacle enquè la creació col-

lectiva a sismanshadonat lloc a

un fotimerdepersonatgesque, si

tenenunacosa encomú, ésquea

tots lesnoves tecnologies elshan

revolucionat la vida.

COMPASSARDECIUTADÀ

AREVOLUCIONARI

Peròdeixem-nosdemodernitats

tecnològiques.Elpuntdepartida

d’aquestapropostaen laqualJor-

diCasanovas,GuillemClua iPau

Mirótirensovintde l’humorper

transmetre’ns lessevesserioses

reflexions, calanarabuscar-lo l

començamentde ladècadadels

70.Vaser llavorsquanelpoeta i

cantantnord-americàGilScott-

Heronvadeixarditallòde“Revo-

lutionwillnotbe televised”. Iel

que llavorsvaliapera la televisió,

valaraperaTwitter,Facebook,

Internet…Talcomexplicava

l’autord’aquell tema-lema,elque

transformadedebò lagent ipot

despertar lessevesànsiesdecanvi

mésomenysrevolucionarinopot

serfilmatpercapcàmeranicaptat

asimplevistapercap instrument

tecnològic,perquèpassadinsdel

capde lespersones.Noéselclic

del ratolí elqueetpot ferreaccio-

nardecop, sinóunamenadeclic

internqueet faobrirelsulls. Iel

quevaliaperaaquellaAmèrica

agitadadefaquatredècades,val

igualpermoure’nspelsnomenys

agitatscarrersd’aramateix.Tal

comhoveuenelscreadorsdels

muntatge, la revoluciónoestà

en la tecnologia, sinóen la teva

predisposicióa ferclic.

RAMONOLIVER

ALGUNA COSA ESTÀ FENT
CLIC DINS DEL TEU CAP?
ENVIA RÀPID UN TUIT: ELS JOVES ACTORS DE LA KOMPANYIA
ES PRESENTEN EN SOCIETAT

LA REVOLUCIÓNO SERÀ TUITEJADA

Creació i dir.: Jordi Casanovas, Guillem
Clua, PauMiró. La Kompanyia. Int.:
Laura Aubert, Javier Beltran, Paula
Blanco, Pol López,MimaRiera, David
Verdaguer. Fins al 27/10. Lloc: Teatre
Lliure Gràcia.Montseny, 47.d Fontana
(L3).(932289747.€De21a29
euros.CDedc. a dv., 20.30h; ds.,
17.30 i 21h; dg., 18h.


