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Els racons del Teatre
Romea s’obren a Koltès
El Teatre Romea acull en sessió golfa La nit
just abans dels boscos de Koltès, dirigida per
Roberto Romei i interpretada per Òscar Mu-
ñoz. La representació començarà al carrer i
recorrerà passadissos i camerinos del teatre.
Només hi haurà trenta persones per funció. A
partir de demà i fins al 10 de novembre.

Un Fortuny comprat per
micromecenatge, al MNAC
241 mecenes han contribuït, amb donacions
de 10 a 3.000 euros, a comprar el dibuix ori-
entalista de Marià Fortuny La pregària, que
ja forma part de la col·lecció del Museu Na-
cional d’Art. La Fundació Amics del Museu
Nacional va engegar la campanya de finança-
ment i ha aconseguit recollir 45.000 euros.

Popularitat
L’Atlàntida de
Vic estrena
dissabte el
musical de
Sau, ‘Boig
per tu’

catàleg sobre relacions de parella
T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré,
dirigit per Elisenda Roca, serà al
març al Teatre Goya.

Petites sales, petites joies
Sondheim al Lliure, gastronomia
i contes gamberros al Versus
El Teatre Lliure compta també
amb un musical al cartell, aquest
any. Toni Martí dirigirà Marry me
a little, un musical fet de cançons
de musicals de Stephen Sondheim.
Mone Teruel i Toni Viñals inter-
preten un conte d’amor sobre dos
solters solitaris a Nova York. L’es-
pectacle va fer camí a l’Off Broad-
way i, aquí, en farà al novembre a
l’Espai Lliure.

El Teatre Gaudí i el Versus tam-
bé continuen la seva croada per des-
cobrir petites perles musicals. En
tenen en cartell fins a tres. Babet,
cuina a tres veus és una comèdia gas-
tronòmica basada en el jazz, amb
tres actrius i piano, mentre que Im-
proadway és un muntatge d’impro-
visació musical a tres bandes (tots
dos són al Versus). Al Gaudí, Cuen-
tos cruentos perverteix els contes

tradicionals. Un quartet de corda i
tres actors transporten els perso-
natges clàssics a l’actualitat amb hu-
mor: què seria dels Set Nans si es ve-
iessin obligats a estar a l’atur?

Musicals sobre història
Brigadistes, miquelets i
sindicalistes ataquen l’escenari
Així com en la literatura s’ha revifat
l’interès per la història, sobretot ar-
ran del Tricentenari del 1714, el feno-
men ha arribat als escenaris. El Te-
atre Regina ha estrenat 1714, crònica
d’un setge, en què els actors de la
companyia del teatre narren la des-
feta catalana per a tots els públics. El
Teatre del Raval ha estrenat un mu-
sical originari d’Anglaterra –es va es-
trenar a Londres pel 75è aniversari
de la Guerra Civil– sobre les Briga-
des Internacionals. A l’escenari de
Goodbye Barcelona, nou actors i tres
músics segueixen la història d’un
dels voluntaris que van lluitar contra
Franco. De gira per Catalunya hi ha
IsaVel, el musical dirigit per Kim
Planella sobre la vida de la primera
sindicalista catalana. Aterrarà a Bar-
celona a la primavera.e

02

03

El Modernet de Merda i Joan
M. Oliver, fitxatges del ‘Play’

ARA

BARCELONA. Joan Miquel Oliver i el
Modernet de Merda són els dos
nous fitxatges del Play. Cadascun
d’ells farà una nova secció setmanal
a partir de demà. El guitarrista i
compositor d’Antònia Font firmarà
una sèrie d’articles titulats Manu-
al imprescindible del perfecte artis-
ta pop, a partir dels quals podreu
descobrir totes les interioritats de la
professió. Oliver, que lamenta no
haver tingut un manual d’aquestes
característiques quan va començar
a dedicar-se a la música, ha decidit
posar-ho més fàcil als que vénen
darrere seu i els oferirà tots els seus
anys d’experiència. Gràcies al Ma-
nual de Joan Miquel Oliver coneixe-
reu la cara oculta de l’artista, lluny
dels focus i el glamur. També man-
tindrà correspondència amb els lec-
tors: podreu demanar-li tot el que
vulgueu saber i ell ho aclarirà en els
següents articles. L’altre fitxatge del
suplement de cultura dels diven-
dres és el tuitstar Modernet de Mer-
da, un fenomen de les xarxes socials
que, a través d’una fina ironia, retra-
ta el món dels hipsters. Cada setma-
na valorarà dos modernismes i us di-
rà si són moderns de veritat.

A més, el Play d’aquest divendres
el dedicarem a les millors pel·lícules
que es podran veure al Festival de

Cinema Fantàstic de Sitges, just el
dia que s’inaugura. A les pàgines de
teatre explorarem els racons del
festival Escena Poblenou; a les de
música, el nou disc de 08001, i a
Pantalles us descobrirem la sitcom
de Stephen Merchant Hello ladies.
Les seccions d’oci les dedicarem a
l’espai gastronòmic del Born Centre
Cultural i a l’esdeveniment de kite-
surf que es farà aquest cap de setma-
na a Castelldefels. Això, a més de les
seccions habituals del suplement,
com les crítiques de cinema, la car-
tellera de teatre i el Cara a Cara, que
aquesta setmana enfronta Isaac
Ulam i José Domingo.e

‘Acorar’ torna a La Seca amb l’ARA
ARA

BARCELONA. Acorar, l’última perla
del teatre, torna a la cartellera ca-
talana per fer-hi temporada. La Se-
ca acull, a partir d’avui i fins al 10 de
novembre, l’espectacle escrit i in-
terpretat per Toni Gomila, que ha
triomfat en gira per les Balears i
Catalunya (l’han vist 30.000 espec-
tadors). L’obra ha guanyat el premi
Serra d’Or, va rebre una
menció especial als pre-
mis Ciutat de Barcelona
i va estar nominada com
a espectacle revelació
als premis Max, entre
altres reconeixements.
Acorar –que significa
aniquilar i, en la matan-
ça del porc, és l’acte de
degollar l’animal que
només saben fer pocs
experts– és una refle-
xió sobre la identitat
col·lectiva dels pobles, sobre què és
el que els defineix, què és el que fa
que encara existeixi la comunitat.

“Faig un autoretrat crític, irònic,
divertit i punyent de la societat ma-
llorquina, de com es comporta com
a tribu”, explica l’autor. També hi
retrata un món en perill d’extinció.
“Som un senyor que explica histò-
ries”, resumeix. I també reflexiona:
“Com menys paraules utilitzes,
més pobre ets”.

L’ARA Balears acompanyarà el
retorn del monòleg de Gomila als
escenaris elaborant el programa de

mà de l’obra. Es tracta-
rà d’una versió del di-
ari dedicada només a
l’espectacle de Produc-
cions de Ferro. El su-
plement inclou l’entre-
vista que el director de
l’ARA, Carles Capdevi-
la, va fer a l’actor, i tam-
bé les reaccions positi-
ves del públic davant
l’espectacle i articles del
mateix Gomila –articu-
lista de l’ARA Balears–,

del director teatral Rafel Duran i
d’Antoni Riera.e


