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Segon tango escènic
del Temporada Alta
La segona edició a Buenos Aires multiplica l’atenció dels
espectadors, que queden captivats per la creació catalana

emporada Alta ja exporta. El festi-
val de tardor de Catalunya vol ser
un cartell on es coneguin les nove-

tats i els espectacles de referència interna-
cionals i on els artistes de casa trobin opor-
tunitats per mostrar-se a fora. La complici-
tat estreta entre l’equip de Sal-
vador Sunyer i Claudio Tolca-
chir (La omisión de la familia
Coleman i El viento en un vio-
lín) va permetre l’any passat
iniciar aquest pont aeri de Ca-
talunya a la sala Timbre 4. En-
guany, es repeteix operació des
del cap de setmana passat i fins
aquest diumenge. Sergi López
ha estat una bandera molt vàli-
da per situar la Semana catala-
na, en unes dates a l’Argentina,
en què la cartellera és fluixa i
integra bé l’aventura. La forta
demanda d’entrades va impli-
car que es programessin noves
funcions del 30/40 Livingstone
de Sergi López i Jorge Picó, i
també del Sé de un lugar amb 
Prisamata. Si l’any passat les
entrades es van comprar els úl-
tims dies, enguany estaven ex-
haurides molt abans, senyal
que hi havia interès i coneixe-
ment, comenta Narcís Puig,
que impulsa aquestes activitats
a Buenos Aires: “No pensàvem
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que aconseguiríem tant de públic en tan
poc temps.”

El cartell inclou el Torneig de Dramatúr-
gia Internacional entre dramaturgs cata-
lans i de Buenos Aires (l’any passat el gua-
nyador va ser El crèdit de Jordi Galceran).

Enguany, Jordi Oriol presenta
les seves opcions (se sabrà diu-
menge) com a guanyador del
certamen català amb Muda
muda, al costat de Pere Riera
amb el seu Red Pontiac, que ja
ha dut a escena a Catalunya
amb notable èxit. Per la part
argentina, entren al joc una
dramaturga amb obres ja es-
trenades com és Mariana Ma-
zover i un equip format per
tres dramaturgs que han unit
forces per al torneig (Melisa
Hermida, Gonzalo Ruiz i Ma-
xime Seugé), autors vinculats
més directament a la sala i a
l’escola de Timbre 4.
L’espectacle de Sergi López i
Jorge Picó, 30/40 Livingstone,
que encetava el festival, va dei-
xar gent al carrer en tres fun-
cions programades, una d’elles
addicional, que va exhaurir lo-
calitats en menys de 24hores i
tot i mirar d’ampliar l’afora-
ment. 
També es van programar fun-

cions complementàries de Sé de un lugar
d’Ivan Morales, un títol que sortia per pri-
mer cop de l’Estat espanyol. Amb les quatre
representacions previstes inicialment ex-
haurides, se n’hi van sumar dues més que
també van resultar insuficients. L’autor i
director no descartava dimarts a la tarda
(anant de camí a l’aeroport del Prat cap a
Buenos Aires) que fessin alguna sessió im-
provisadament en cases d’amics o al res-
taurant d’un amic.

Lali Ayguadé va presentar aquesta tardor
al cap de setmana dels programadors Port-
land, una peça elaborada conjuntament
amb Marcos Morau. Ara la representarà
juntament amb un altre solo breu, Incógni-
to. El festival ha inclòs en la seva programa-

La taquilla
A diferència d’altres
ambaixades culturals
teatrals, la Semana
catalana necessita molt
de la taquilla per a la
seva viabilitat. Ho diu
Narcís Puig, “és molt
important per a nosaltres
i també per a Timbre 4,
que té com a única font
de finançament una part
de la taquilla”. Enguany,
han sumat a més del
suport de l’Institut
Ramon Llull, “que fa
l’aportació principal”,
del programa PICE
d’Acción Cultural
Española; del Centro
Cultural de España en
Buenos Aires i de
l’ambaixada d’Espanya a
Buenos Aires.

N
Narcís Puig:
“No pensàvem
que
aconseguiríem
tant de públic
en tan poc
temps”

Intent d’una
‘delicatessen’
esferificada
‘Només un anunci’ arrenca
en clau de comèdia
pintoresca i acaba en ‘thriller’

CRÍTICA JORDI BORDES

lbert Ramos proposa una caixa
de sorpreses. Té forma de bombó
amb una situació prou còmica i a

la vegada trista com és una reunió de gent
del carrer per decidir quin dels dos anuncis
es realitzarà per promocionar una nova
marca d’aigua natural. El que sembla una
cadena més d’un engranatge que aspira a
ser creatiu, però que es mou per uns res-
sorts programats i previsibles, és l’arrenca-
da d’aquesta comèdia amb regust final de
thriller tràgic.

L’autor ha volgut plasmar la buidor
d’una societat malalta en uns personatges
perdedors que, per un moment, creuen que
poden fer la labor més important de la seva
vida. Està a les seves mans que aquella mar-

A ca d’aigua arribi a milions de consumidors
si trien l’anunci més adequat o a ser una
marca més de la pila que passa desaperce-
buda. “Qui té una gran responsabilitat, té
un gran poder”, diu un dels personatges ci-
tant Peter Parker, el personatge que es
transforma en Spiderman. A Només un
anunci hi ha infidelitats, traïcions, amor,
violència, orgull i molta trampa. Ramos
utilitza les mentides per forçar els girs dra-
matúrgics i anar arraconant el tema de
l’anunci per esdevenir una obra sobre rela-
cions d’excompanys.

Ramos va sorprendre tothom amb Els úl-
tims dies de Clark K., un text que Jordi Ca-
sanovas va trobar per internet. Així com
sona. El text semblava condemnat al calaix
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ció un concert que Maria Coma va fer al
Café Vinilo de la mateixa capital argentina.

Ivan Morales agafava l’avió amb les ex-
pectatives que la companyia segueix fent-se
forta. Prisamata aspira a trobar horitzons
més amplis. Buenos Aires, en aquest sentit,
significa un lloc on aprendre maneres de
treballar que reforcin el seu llenguatge.
Morales aspira que la companyia sigui esta-
ble a Catalunya, on treballi i estreni i, pos-
teriorment, pugui girar arreu. Dels viatges
en vol treure nou material que confronti
amb la dramatúrgia pròpia i així donar nou
aire a la companyia i també a la cartellera
autòctona. La companyia allargarà la seva
estada una setmana. No descarten viatjar a
algun altre país pel seu compte. ❋

Cues a Timbre
4.La Semana
catalana del
Temporada Alta
es fa present al
vestíbul de la
sala amb cartells
dels darrers
festivals de
tardor. El públic
se’ls mirava
mentre entrava a
30/40
Livingstone
GIAMPAOLO SAMÀ

des de feia anys fins que el llavors director
de la sala va pensar que tenia prou brou
per pujar a escena. Ramos, guionista pu-
blicitari i contista a estones lliures, va fer
un pas cap al teatre assistint amb més re-
gularitat a l’Obrador com a alumne i a la
Sala Beckett com a espectador. Fa uns me-
sos, presentava un text junt amb altres
companys a Porta4 i ara, amb la complici-
tat del dramaturg i director Carles Mallol,
torna a la Flyhard. L’obra té molt de tot
que esclata amb girs constants, però pot-
ser li falta concretar més els personatges,
afinar moviments i mirades. Perquè l’es-
ferificació està muntada però no s’aconse-
gueix distingir prou cada color, cada gust,
cada intenció i emoció. ❋

NOMÉS UN ANUNCI
Alberto Ramos
Direcció: Carles Mallol
Intèrprets: Marta
Corral, Roger Cantos,
Alícia Puertas i Joan
Sureda
Data i lloc: Dilluns 3
de febrer (fins al 17), a
la Sala Flyhard

remi finalista del
Quim Masó 2013.
Habitualment, les
estades s’allarguen si
hi ha demanda
d’assistència.

P

Macarena, poesia i artesania
acarena és l’alter ego de Lídia González Zoilo,

artista que ja es va fer un nom en l’escena emergent
catalana i de l’Estat espanyol en grups com
Amaranto o 96º. El seu treball parteix de la
investigació amb la càmera en directe però jugant
amb elements ben artesanals, com són els figurins i
el joc de perspectives. Aquest llenguatge l’utilitza
per a una poesia molt seva, d’un text en primera
persona i un bon pessic de sorpresa, tendre i a
voltes punk.

THAT’S THE STORY OF MY LIFE
Macarena Recuerda Sephered
Direcció i interpretació: Macarena Recuerda
Lloc i dia: Fundació Catalunya. La Pedrera. dijous, 13 de
febrer. 20h.

Circ a la Fundació Miró
mb motiu de la festa de Santa Eulàlia, diumenge

es presenta a la Fundació Miró Fragments de circ,
de la mà de l’Ateneu Popular 9 Barris. L’espectacle,
obert al públic, ofereix un tast de circ que inclou
malabars frenètics, verticals impossibles i
tombarelles. El conjunt de l’espectacle té una
durada de 45 minuts. Els diferents números es
representen a les terrasses i al Pati Nord de la
fundació, fet que permet als espectadors gaudir del
circ a l’aire lliure, amb l’edifici de Sert i la ciutat de
Barcelona com a teló de fons. El mateix diumenge
la fundació ofereix una jornada de portes obertes a
les sales de la col·lecció permanent i de les
exposicions temporals des de les 10 fins a les 14.30
hores.

FRAGMENTS DE CIRC
Ateneu Popular 9 Barris
Lloc i dies: Fundació Miró. Dues sessions, a les 11.30
hores i a les 13 hores.

Carles Flavià i el malestar
i alguna cosa té clara Carles Flavià, un dels íntims

de Pepe Rubianes, és que la felicitat és impossible.
Perquè hi ha una pila de raons que han dilapidat
qualsevol somni de l’estat del benestar. Ara
presenta una segona versió més àcida, amb
acompanyament al piano i tot convidant que
l’audiència se sumi a la juerga. Carles Flavià és un
enamorat de la nit i, sovint se l’ha vinculat a Luz de
Gas on, per exemple, fa uns anys van muntar uns
Pastorets irreverents amb personatges mediàtics al
repartiment.

EL ESTADO DE MALESTAR 2
Carles Flavià
Lloc i dies: A la Sala Luz de Gas, tots els divendres de
febrer a les 11 de la nit.
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FÒRUM DE
PEDAGOGIA (IT)
Els nous perfils
de la
performativitat

’Institut del
Teatre organitza
el Fòrum de
Pedagogia sobre
les Arts i les
Tècniques de
l’Espectacle.
El fòrum està
concebut com
un espai per
propiciar la
reflexió al
voltant de l’estat
de la pedagogia
de les arts
escèniques,
especialment en
aquells aspectes
que formen part
de les
especialitats que
imparteix
l’Institut del
Teatre.
Lloc i dia: A
l’Institut del
Teatre. Avui es
tanca el Fòrum al
migdia.
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Carles Flavià a ‘Pepe & Rubianes’ / MEDIAPRO
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