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Pentateatre Atòmic: cinc peces 
breus en un format singular
El «Volum 3» d’aquesta exitosa proposta arriba a L’Estruch

Uns 4 .50 0  espectadors l’han vist a l’Aquitània

L’actor sabadellenc Noé Blancafort protagonitza una peça

Carlos Gardel en un fotograma de la pel·lícula ‘Cuesta abajo’

Catalunya Tango vindica 
a l’Espai Foc l’origen 
sabadellenc de Gardel
Al 2015 farà 80 anys de la seva mort

CARLES CASCÓN

Un teatre curt, íntim, amb 
pocs recursos... però m olt 
intens. I amb un form at nove- 
dós. L'exitós Pentateatre 
Atòmic, que per primer cop 
su rt de Barcelona per venir a 
L'Estruch -aquest divendres i 
d issabte, amb el seu «Volum 
3>— consisteix en cinc peces 
de 15  m inuts i de gèneres 
diferents.

El públic es divideix en cinc 
grups i cadascun assisteix a 
una de les peces, simultànies, 
però tothom  les veurà to tes 
perquè aniran canviant de 
sala. Així, es fan cinc cops.

Fórm ula novedosa

La fórmula, que va néixer a 
un petit bar de l'Eixample i ha 
anat convertint-se en to t un 
fenomen al Teatre Alexandra, la 
Nau Ivanow i l'Aquitània (antiga 
Filmoteca), té tan t ganxo que 
«tots els que van anar al pri
mer ‘volum ’ han repetit», diu 
l’actor sabadellenc Noè Blan
cafort, que participa a La n it 
dels petons.

Aquesta peça de Marc Gon
zález de la Varga és de ciència-

 G3B------
Blancafort: «Cal 
venir amb una 
actitut oberta i 

activa»

ficció, «un viatge en el temps, 
una mica estrany, i un gir que 
li donem a la història». Les 
altres peces de 15 m inuts 
són el drama Crisis, del mateix 
autor, la comèdia El séptimo 
chakra. de Raül Z. Méndez, el 
soliloqui El Paco Donald, de 
Josep M. Riera i un documen
tal polític (Títol per determinar) 
d'Ivan Morales.

Noé Blancafort, que és el 
rostre conegut de l'anunci de 
l’Estrella Damm amb Ferran 
Adrià i el dels bombons Caja 
Roja de Nestlé i ha so rtit a La 
Riera, demana al públic que 
hi vagi «amb actitud oberta 
i activa», perquè «no és la 
típica obra de teatre d ’una 
hora i m itja amb els mateixos 
actors». Assegura que s 'ho 
passaran bé i que el temps 
es fa curt to t passant d 'un 
espai a l ’altre. Una originalitat 
és que les accions tenen lloc 
a espais poc habituals, no al 
teatre, i a poca distància.

Xerrada, dijous

Com a aperitiu, la companyia 
va fer dilluns una acció pro
mocional a la Biblioteca Vapor

Badia i aquest dijous el mateix 
Estruch (Sant Isidre, 140; 
20h) acollirà la xerrada «Par
lem de... Pentateatre».

Amb més d ’un centenar de 
funcions i uns 4 .50 0  especta
dors acum ulats a l'Aquitània. 
Pentateatre ofereix ara la pos

s ib ilita t de tasta r aquest tea
tre explosiu, amb «històries 
que emocionen», a la Fàbrica 
de Creació de les Arts en Viu 
de Sabadell, L’Estruch.

Les dues cites, dijous i 
divendres, són a les 21 hores 
(10 euros l’entrada) ■
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Catalunya Tango vol que Sa
badell sigui entre les grans 
seus a Europa de la comme
moració al 2 01 5  dels 80  anys 
de la m ort de Carlos Gardel, tal 
com Toulouse havia capitalitzat 
fins ara els presumptes ante
cedents fam iliars de l ’a rtis ta .

Per Catalunya Tango i per bo
na part dels biògrafs I, sobre
to t e ls uruguaians, Carlos Gar
del no va ser pas fill de Berthe

Gardes, francesa de Toulouse 
que va emigrar a l'Argentina. 
Ben al contrari, la documenta
ció més concloent indica que 
era fill ilegítim del coronel uru- 
guià Carlos Escayola, i per tant 
nét del fuster sabadellenc Joan 
Escayola Casagemas.

A l'Espai Foc (Via Massagué. 
5-7), precisament l'an tic  obra
dor dels terrissaires presenta
rà divendres (20 .30  h) el seu 
projecte per commemorar Car
los Gardel a Sabadell ■
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