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ARTS ESCÈNIQUES

El Tantarantana acull l’‘off’
de la jove dramatúrgia catalana

El Teatre Tantarantana de Barce-
lona presenta des d’avui fins al 5 de
gener Flors carnívores, Jo després
de tu i La flor de paper. Són tres
obres que busquen nous horitzons
dins la jove dramatúrgia catalana.

després de tu, de la companyia Te-
atre (T)robat, i La flor de paper, de
la companyia El Balcón de la Espe-
ra. “La realitat s’està presentant
moltes vegades d’una manera tan
crua i tan directa que hem de donar
resposta al que està passant”, afir-
ma Álvarez, que amb aquest cicle
ha volgut capgirar la programació
de la sala i donar presència a la no-
va dramatúrgia catalana.

Les obres s’han programat de
manera alternada per “agitar l’es-
pectador”, diu Álvarez, i el preu de
les entrades es fixarà amb el siste-
ma de taquilla inversa; és a dir, el
públic pagarà l’entrada quan aca-
bi l’espectacle segons la valoració
que faci de l’obra (o les seves possi-
bilitats). Per assistir a les funcions
cal fer reserva per telèfon o per
correu electrònic al mateix teatre.

Les obres, que amb el cicle tin-
dran més recorregut, ja es van
poder veure a l’Àtic 22 –l’espai
alternatiu del Tantarantana–,
l’Atriumlab i la Nau Ivanow.

“Són tres peces que connecten
en el fet que fugen l’evident i el
més convencional i que busquen
una participació molt activa de
l’espectador”, diu Carolina Lar-
cher, l’autora, juntament amb els
actors Clara Garcés i Pau Sastre,
de la dramatúrgia de Jo després
de tu, una reflexió sobre com les
relacions de parella poden trans-
formar la relació que es té amb la
pròpia llar i amb l’altre.

“Potser són propostes fetes
amb total llibertat perquè nin-
gú ens demanava fer-les d’una
determinada manera ni tampoc
haver de complir unes determi-
nades expectatives”, diu Anna
Maria Ricart, l’autora de Flors
carnívores, que és la peça que
s’estrena avui i que ja ha fet fun-
cions en diferents indrets de Ca-
talunya. “És una obra que parla
de la revolució i de la impossibi-
litat que uns adolescents puguin
evocar un futur”, diu Marc Chor-
net, el director de la peça. Dis-
sabte s’estrena La flor de paper,
escrita i dirigida per Roger M.
Puig. El punt de partida de
l’obra és una notícia sobre un
programa de mediació entre ter-
roristes penedits i víctimes al
País Basc.e
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BARCELONA. En els últims anys,
parlar de la bona salut de la jove dra-
matúrgia catalana s’ha convertit
gairebé en un lloc comú. El diagnòs-
tic favorable i l’etiqueta de grup po-
den resultar tranquil·litzadors. Tot
i així, el panorama escènic és cada
vegada més ampli i divers en ambi-
cions i cal estar molt atent per no
perdre’s cap nom en aquest sector
tan efervescent. Per això, el cicle
que el Teatre Tantarantana presen-
ta a partir d’avui fins al 5 de gener,
titulat Fer visible l’invisible, es pot
veure com el tast de l’off d’un món
molt inquiet en què els creadors no
estan tan pendents de si les seves
obres poden ser més o menys co-
mercials sinó de trobar el seu pú-
blic. “Molts autors catalans novells
han estrenat en aquesta sala –diu el
director del Tantarantana, Julio Ál-
varez–. Es tracta de posar el focus en
gent jove que té una visió nova i co-
ses a dir, i és important per a la salut
del teatre i per a la dramatúrgia que
tinguin l’oportunitat de presentar
les seves propostes”.

Els tres muntatges que formen
el cicle són Flors carnívores i Jo

El teatre estrena el cicle de tres obres ‘Fer visible l’invisible’

Els intèrprets de Jo després de tu, Clara Garcés i Pau Sastre, són coautors de la dramatúrgia d’una obra
que reflexiona sobre com la relació amb l’altre ens pot transformar. TEATRE (T)ROBAT

L’Era de les Impuxibles
repeteix al Versus

Després de Mr. Death. Un diàleg
amb Espriu, la companyia L’Era de
les Impuxibles torna al Versus Te-
atre. Dijous hi estrenen (A)murs. A
love story, la vida d’una parella que
les autores Míriam Escurriola,
Clara Peya i Ariadna Peya analit-
zen representant el cos i l’ànima
dels personatges per separat amb
dos ballarins i amb la seva fusió
personal de dansa i música en viu.


