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Teatre

Teatre

GRATIS
Algú ho havia de dir. Algú ho ha 
havia de fer. I els ha tocat als 
de Llibert, és a dir a Gemma 
Brió, Norbert Martínez, Tàtels 
Pérez, Mürfila i companyia. Van 
estrenar a l’Almeria i els va anar 
bé. Han estat a la Biblioteca i els 
ha anat bé. Però no prorrogaran. 
No els surt a compte. Per les sis 
setmanes de funcions, els assajos, 
etc., les actrius han cobrat 1.400 
euros. L’equip tècnic, director 
inclòs, 248 euros cadascun. 

MISÈRIA
Com bé deuen veure amb 
aquestes xifres, si fas teatre fora 

del circuit públic, sense subvenció 
i no ets una súper estrella, no pots 
mantenir una família, ni gairebé 
pagar un lloguer. Encara que 
la teva obra tingui públic, bona 
crítica i rebi premis. O tens 20 
anys o vius sota un pont.

SILENCI
Amb l’enrenou que ha provocat 
l’obra, potser pensaran vostès, 
públic fidel, que el conseller 
d’entreteniment els ha trucat per 
saber què passa. No. Si Llibert 
hagués estat una obra sobre el 
1714, ho haurien tingut tot pagat. 
Però de tant en tant també cal 
parlar d’altres coses.

Brutus

El cas ‘Llibert’
Per Andreu Gomila

Circ

ID
El Cirque Eloize és un dels circs 
més innovadors del món, i és 
alhora un dels grans valors de 
l’escena actual de Mont-real, i 
ara ens mostra un dels seus 
útlims espectacles. Són 
especialistes a produir xous 
emocionants i plens de 
poesia que han seduït 
el món sencer. La 
teatralitat, la 
humanitat i el talent 
multidisciplinari dels 
artistes que formen 
part d’aquesta 
companyia dirigida per 
Jeannot Painchaud són les 
bases d’un circ diferent i original 
on també caben la dansa i la 
música. Circ contemporani amb 
altes dosis de cultura urbana.
BTM. Guàrdia Urbana, 7. Poble-
sec (L3). Dv 9. 22 h., i ds.10 17 i 
21.30 h. De 28 a 41 €. 

Estan d’estrena

Boquitas pintadas
Juan Pablo Miranda, amb 
Constanza Aguirre, David 
Menéndez, Ilona Muñoz Rizzo, 
Melina Pereyra i Sergi Torrecilla 
en el repartiment, adapta una 
de les novel·les més 

espaterrants de l’autor 
argentí Manuel Puig. Pop 

del Río de la Plata, una 
història d’amor i 
grans dosis de 
quotidianitat.
Versus Teatre. 

Castillejos, 179.  
www.versusteatre.com. 

De dj. a ds., 20 h. Dg., 18 h. 20 
€. Fins al 31 de maig.

Fronteres
El Teatre Nacional de Catalunya 
ha encarregat a tres noms 
destacats de la dramatúrgia 
contemporània que explorin el 
concepte de ‘frontera’ des de 
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