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Recuperen obres inèdites de Warhol 
guardades en disquets des del 1985
Els membres del club d’informàtica de la 
Universitat Carnegie Mellon han recupe-
rat una dotzena de dibuixos i fotografies 
que Andy Warhol va fer el 1985 amb un or-
dinador Amiga 1000. Les imatges havien 
quedat inèdites fins ara perquè els dis-
quets on els va guardar van quedar obso-

lets i recuperar-les era difícil. Després 
d’un any de feina s’ha trobat un retrat de 
Marilyn Monroe; un altre de Debbie Har-
ry, la vocalista del grup Blondie; una Ve-
nus de Botticelli amb tres ulls, i una de les 
característiques llaunes de sopa Campbell 
de l’artista. CULTURA

 
Què passa després del primer pe-
tó? La dramaturga i directora Mar-
ta Buchaca porta a La Villarroel 
una comèdia romàntica i generaci-
onal: dos perdedors a la quarante-
na s’enamoren i... 

natge via Facebook. Buchaca sosté 
que no són desgraciats perquè no 
tenen ni diners ni parella, sinó per-
què “se senten com una merda”. 
Quan s’enamoren, “troben una per-
sona que els sap valorar”, explica la 
dramaturga. “Vals més del que et 
penses, trobo que és una cosa maca 
de dir”, diu l’autora d’A mi no em di-
guis amor. El televisiu Jordi Díaz fa 
tàndem amorós amb Alba Flore-
jachs, que ja havia treballat amb la 
directora a L’any que ve serà millor.     

‘El crèdit’, un èxit que tornarà  
Losers substitueix al cartell de La 
Villarroel El crèdit, l’obra de Jordi 
Galceran dirigida per Sergi Belbel 
que ha arrasat durant aquesta tem-
porada i tornarà el setembre que ve. 
A Madrid, l’èxit és calcat. Que siguin 
també dos personatges i una comè-
dia hilarant no és casualitat: el text 
de Galceran també es va originar al 
Torneig de Dramatúrgia però en 
l’edició 2011. Buchaca reconeixia la 
“pressió” i “exigència” de ser el re-
lleu d’un gran èxit, però també esta-
va tranquil·la, perquè “als produc-
tors ja els ha anat molt bé l’any” i 
perquè els assajos han demostrat 
que la comèdia funciona. “Hi hau-
rà boca-orella”, vaticina.e

LAURA SERRA 
BARCELONA. El Manel té 40 anys i 
acaba de ser abandonat per la nòvia. 
La Sandra en té 35, fa quatre mesos 
que està soltera, viu sola en un pis de 
30 m2 i el seu company més íntim i 
durador és el seu gos. Ell és un vene-
dor d’una botiga de telefonia. Ella 
s’ha decidit a donar de baixa el te-
lèfon de la seva mare, morta fa cinc 
anys. Ell té un simple Nokia perquè 
li van robar l’iPhone i així viu més 
tranquil. Ella és addicta a les aplica-
cions per lligar, tot i que mai ho re-
coneixeria, perquè és de losers. Es 
troben. S’enamoren.  

Aquest és el plantejament de Lo-
sers  [Perdedors], l’última obra de la 
dramaturga Marta Buchaca, que 
s’estrena aquest vespre a La Villar-
roel. I fins aquí –fins al primer pe-
tó– és el que van poder veure en 
una lectura dramatitzada els espec-
tadors que van assistir al Torneig de 
Dramatúrgia Contemporània de 
Temporada Alta el 2012. Marta 
Buchaca va arribar a la final gràci-
es a un punch còmic precís i efectiu. 
Tant, que l’actor Abel Folk, que 
competia contra ella al concurs, va 
proposar-li de ser el productor de 
l’espectacle. Buchaca li va agafar la 
paraula i va optar per allargar l’obra 
afegint-hi una segona part: què pas-
sa en aquesta relació un any des-
prés? Com afirma el personatge de 
la Sandra   –que és el que connecta 
amb el públic saltant-se la quarta 
paret–, al principi d’una relació “ta-
pes” coses i al cap d’un any surt la 
veritable personalitat.  

Després de Litus –un dels petits 
grans èxits sorgits de la factoria 
FlyHard –, que feia més contrapès 
en la tragèdia que en la comèdia, 
Buchaca “tenia ganes de fer una 
obra més positiva, que la gent sor-
tís del teatre amb ganes de passar-
ho bé”, explica. Malgrat un títol tan 
cru com Losers, l’obra traspua ten-
dresa i afecte per uns personatge 
que, en el fons, són com el comú dels 
mortals. El retrat robot dels prota-
gonistes respon a un patró genera-
cional: joves però que ja s’acosten a 
la quarantena, amb feina però pre-
cària –mileuristes i gràcies–, pis de 
lloguer compartit i relacions inesta-
bles, amb banyes per Skype i espio-

La gràcia de ser ‘Losers’
Marta Buchaca estrena una comèdia romàntica a La Villarroel després de l’èxit de ‘Litus’

La Generalitat crearà un mercat  
de dansa d’àmbit nacional

ARA  
BARCELONA. Catalunya té el Mer-
cat de Música Viva de Vic, la Mostra 
de Teatre Infantil i Juvenil d’Igua-
lada, el Festival de Mim i Teatre de 
Reus i FiraTàrrega. Però no té cap 
mercat per a la dansa. Una mancan-
ça que el conseller de Cultura, Fer-
ran Mascarell, va prometre resoldre 
en un futur pròxim: “És possible 
que d’aquí uns mesos puguem 
anunciar que es crea un mercat per 
expressar i exposar les millors pro-
duccions de dansa i on puguem por-
tar tots els programadors del país”. 
Mascarell, que va fer aquest anun-
ci durant la presentació del Dia In-
ternacional de la Dansa, concreta-
rà quina població acull el nou mer-
cat de dansa abans de l’estiu. Al con-
seller li preocupa la falta de públic 
d’aquesta disciplina: “No sempre hi 
ha el necessari perquè el sector so-
brevisqui i tingui continuïtat”. El 
departament ha calculat que només 

el 5% de les programacions d’arts 
escèniques de Catalunya són de 
dansa i que el 68% són de teatre.  

Com cada any, per ajudar a popu-
laritzar aquesta art escènica, l’Asso-
ciació de Professionals de la Dansa 
de Catalunya (APdC) desplegarà, 
amb motiu del Dia Internacional de 
la Dansa, el dia 29 d’abril, i al llarg de 
tota la setmana vinent, un centenar 
d’actes a Barcelona, Girona, Reus i 
Lleida. Per primera vegada, la cele-
bració se centrarà en un ballarí, Jo-
an Serra, desaparegut fa poc.   

El llegat del mestre de dansa tra-
dicional es reivindicarà amb la core-
ografia participativa Ballarem, ba-
llarem, balllarem. L’organització es-
pera que un miler de persones pas-
sin per la plaça de la Catedral de 
Barcelona per participar en aques-
ta acció col·lectiva, que també es fa-
rà a les altres ciutats. La presiden-
ta de l’APdC, Gemma Calvet, va des-
tacar que el sector viu un moment 
de crisi i de canvis.e

Optimisme  
Després de 
‘Litus’, “tenia 
ganes de fer 
una obra 
divertida”, 
diu l’autora

TÀNDEM CÒMIC 
Jordi Díaz i Alba Florejachs 
interpreten la parella que es 
coneix en una botiga. CÈLIA ATSET 


