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El cartell Croquis-bcn convida el públic a opinar sobre
vuit peces escèniques breus, en plena construcció

epetir el viatge des del motor del
vaixell. La companyia Atresbandes
va participar, fa un parell d’anys, al

programa Croquis que s’impulsava en una
sala de Madrid. Van presentar l’embrió de
Solfatara. Les opinions del públic que els van
deixar escrites van servir per redirigir i enfo-
car millor la idea en què una mena de terro-
rista emocional atacava la relació de parella
esgotada de dos joves. Amb aquests apunts
van reconstruir l’escena i van fer una nova
presentació a Birmingham, a Anglaterra.

El resultat d’aquestes dues presentacions
va ser una gira internacional de Solfatara
que, precisament, l’any passat va passar per la
Sala Beckett de Barcelona. Ja llavors, es va
veure la possibilitat de traslladar el model de
Croquis a la sala que potencia la nova drama-
túrgia catalana. Avui i demà els actors
d’Atresbandes impulsen (després que els
motivessin repetidament els membres de la
sala Kubik de Madrid) Croquis-bcn. Serà un
nou viatge de les vuit companyies selecciona-
des. Com a mínim, una d’elles, rebrà la possi-
bilitat de fer una residència a Can Felipa i fer
una presentació a la Sala Beckett, al Poble-
nou.

L’actor Albert Pérez, membre d’Atresban-
des, admet la sorpresa de l’èxit de convocatò-
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ria. Dubtaven que reunissin vuit títols i van
haver de fer una selecció d’entre 45 títols. Les
xarxes de la companyia ha permès que arri-
bin propostes d’arreu de l’Estat espanyol i
també una francesa i tres angleses. Final-
ment, però, set de les vuit corresponen a
companyies catalanes (l’excepció és el col-
lectiu d’artistes Sleepwalk, que creen entre
Bilbao i Anglaterra). I els sap greu haver dei-
xat altres propostes amb molt bon planteja-
ment, que ja estan massa crescudes perquè
les opinions dels espectadors poguessin
transformar-les. Els espectacles més ben va-
lorats, a més, ja tenen avançada una feina de
presentar-se a les sales, un exercici que costa
per la pròpia inseguretat d’artista incipient i
tement que la competència i el treball dels
programadors els faria passar un tràngol
inútil i alhora un punt humiliant. Créixer un
espectacle amb el suport d’una sala de crea-
ció d’una altra d’exhibició enforteix compli-
citats i ensenya a guanyar seguretat fora dels
escenaris però dins del despatx del director
d’una sala escènica.

Quan un grup és emergent necessita veus
externes que vegin el seu treball. I que n’opi-
nin. No cal que siguin mirades acadèmiques,
també són molt vàlides les que es mouen per
intuïcions. Croquis-bcn persegueix aquesta

trobada informal amb dues úniques ses-
sions: avui i demà al vespre. Després de cada
sessió, d’uns 20 minuts de durada, hi ha un
descans per compartir l’opinió amb els crea-
dors. No es tracta de votar res, tot i que Pérez
aconsella a tots els espectadors que s’atrevei-
xin a veure les vuit presentacions d’aquests
dos dies, perquè els permetrà veure peces de
qualitat i d’un to prou diferent.

Croquis-bcn fuig de la idea de concurs, tot
i que sí que hi pot haver premi. L’Obrador de
la Sala Beckett i els responsables de Can Feli-
pa tenen previst cedir un espai de residència i
també d’unes dates per fer-ne presentació.

DIVENDRES, 23:
Madrugar
Companyia: Los
Automecánicos

Ricard de tercer
Companyia: À trois
teatre

Viure sota vidre
Companyia: Lacosa

Yira
Companyia: de Gaston
Core & La Zoológica

DISSABTE, 24:
Doméstica
Companyia: Sleepwalk
Collective

Pell de porc
Companyia: Brou
d’ArtsEscèniques

Rentadores
Companyia: Reial
Canina

Bailong
Companyia: Anna Roca

Hora i lloc:
Des de les 19.30 a la
seu de la Sala Beckett
al Poblenou, carrer
Batista, 15.

CRÍTICA JORDI BORDES

encant de Banfield Teatro Ensamble
és d’extreure fel d’una escena ben
casolana. Ho fan com si no fos cosa

seva, com si els marxés de les mans aquell
quadre típicament familiar: un noi es pre-
senta a casa de la xicota per conèixer els pares
i anunciar que marxaran, aviat, a viure a una
torre a la zona nord de Buenos Aires, allu-
nyats d’aquell barri humil de pisos amb hu-
mitats, que cal anar restaurant contínua-
ment. Posen la planxa i el mate a la taula i ni
es preocupen d’ensenyar la milanesa amb
què han de compartir vetllada aparentment
cordial. Tot i que el boig que surt al títol (de la
camisa, sí, millor no desvelar gaire res, tot i
que tampoc no és un fet gens estrany, tot i
que sí un punt tràgic) és el que trenca tots els
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La contundència
d’una planxa
convencionalismes i provoca l’escena, l’en-
cert de la producció és que l’obra manté una
coralitat: el paper del pare, de la mare, de la
noia i del xicot tenen prou plecs perquè si-
guin humans, creïbles, plens de vergonyes i
amb ganes de protagonitzar alguna heroïci-
tat.

A Buenos Aires, no es fa servir el post de
planxar. Per això el ritual d’aplanar les cami-
ses acabades d’assecar es converteix en una
pugna per aconseguir suficient espai a la tau-

la, si hi ha un segon que pretén llegir el diari.
Tot és d’un costumisme esborronador. Res
no salta cap a un realisme màgic. 

Són personatges que parlen i que escolten
només allò que els interessa. Interessa saber
què és el que seleccionen de la dissertació de
l’altre, perquè, sovint, una rèplica no sembla
correspondre’s amb l’altra. Són converses
desajustades, un gest ben convencional, que
relata molt d’una convivència gastada, que
patina, però que costa trobar a l’escena. Els
actors treballen des d’una naturalitat excel-
lent. Els temes sembla que entrin per precipi-
tació en el cervell de l’altre. Com si fos neces-
sari repetir insistentment una idea, fins fer
llegir als llavis, per trencar un malentès inte-
ressat (“no estic embarassada, mare”).
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Albert Pérez adverteix que el més aconsella-
ble de fer la tria vagi a càrrec d’aquests cen-
tres que, posteriorment, hauran de defensar
la tria i no dels membres d’Atresbandes que,
simplement, ha volgut traslladar el model de
Kubik al Poblenou.

A Barcelona no se sap quina periodicitat
podria tenir aquest model. A Madrid, se’n
programen cada tres o quatre mesos. Però,
per ara, la situació de Barcelona és pionera i
no hi ha cap compromís de repetir-ho. Atres-
bandes va poder aixecar el vol gràcies a Ku-
bic. Ara donen l’alternativa i aspiren que es
repeteixi l’èxit. ❋

Porc i violència.
Brou d’arts
Espectacles posa a
prova un text d’Imanol
Fernández, amb una
adaptació i direcció de
Sergi Amat SALA
BECKETT

El conflicte és prou conegut: discussions
de família. Ressona a El nom o a Un aire de fa-
mília, per citar-ne dos de piles d’exemples. La
meravella, el que la fa única, és la manera pla-
nera de presentar-ho. Per moments, semblen
actors que no hagin dinat, dient el text des-
menjats per, tot seguit, deixar-se caure per
un pendent de Dragon Khan sense frens. És
d’una contundència inqüestionable i alhora
d’una dolçor que evoca roba calenta i acaba-
da de planxar. És com si la planxa caigués per
accident a sobre de la roba acabada d’allisar.
Perquè tot i la trama d’infidelitats, ensopi-
ment, manera d’entendre la relació de pare-
lla... hi ha una pàtina còmica, surrealista, que
fa estimar-se tots els personatges, també els
més roïns. ❋

EL LOCO
Y LA CAMISA
Banfield Ensamble
Autoria i direcció:
Nelson Valente

Intèrprets:
Gabriel Beck, Lide
Uranga, Carlos Rosas,
Soledad Bautista, José
Pablo Suárez
Dia i lloc:
Fins al 8 de juny al
Teatre Romea.

’obra ja va causar
sensació el juliol
passat a la Villar-
roel.
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Benet i Jornet, als darrers ‘Encontros’
’impulsor dels Encontros al Born Centre Cultural, Joaquim

Armengol, va demanar a Josep Maria Benet i Jornet que escri-
vís una trobada entre tres grans del teatre català. Serafí Pitarra,
Àngel Guimerà i Margarida Xirgu. Aquest diumenge es tanca
aquesta lectura dramatitzada que interpreten Oriol Genís,
Mercè Arànega i Xavier Albertí, respectivament. L’escriptor
portuguès Hélder Costa va imaginar un cicle de converses en-
tre personatges universals de diferents èpoques. Un punt dra-
matúrgic lúcid i lúdic alhora. Patrocina La Cámara de Comer-
cio Hispano-Portuguesa i té la col·laboracióde l’Institut Ca-
moes.

ENCONTROS, AMB BENET I JORNET
Born CC
Intèrprets: Oriol Genís, Mercè Arànega i Xavier Albertí
Lloc i dia: Al Born CC, aquest diumenge a partir de les 20 hores

Carregar piles en la infància nostàlgica
arc Artigau feia temps que perseguia construir un espectacle

amb retalls d’infància. És una conseqüència d’haver col·laborat
en l’ajudantia de direcció de PPP. Més tard, també ha convis-
cut amb les aventis de Marsé, tot i que no apareguin en aquest
quadre. Aquellos días azules remet a un vers de Gil de Biedma
en què recorda amb nostàlgia la infància. Artigau adverteix
que hi ha una certa atracció per aquelles dates però tampoc es
vol renunciar al viure d’avui, a la satisfacció de créixer.

AQUELLOS DÍAS AZULES
Marc Artigau
Direcció: Marc Artigau
Intèrprets: Robert González, Jordi Llovet i Joan Solé
Lloc i dia: Fins al 8 de juny al Círcol Maldà.

Encant lúdic i emocional a l’abisme
n petit accident lleu i fortuït, com és relliscar en un pas de

vianants mullat de pluja, provoca un gir en la vida d’un home
gris. Ho explica de viva veu aquest antiheroi, acompanyat
d’uns amics músics que no han sabut dir que no a la seva dè-
ria. Durant l’explicació el públic anirà descobrint la profundi-
tat d’aquest personatge, enamorat de l’abisme i humà fins a la
medul·la. Els músics són un coixí imprescindible, amb els seus
instruments i les seves mirades. És la darrera funció dels fina-
listes del premi BBVA, que destaca treballs professionals escè-
nics.

EQUILIBRISTES
Farrés Brothers + Amants de Lulú
Direcció i dramatúrgia: Jordi Palet i Puig

Intèrprets: Pep Farrés (actor), Pep Massana (violí), Adrià Bonjoch
(guitarra), Pep Coca (contrabaix)
Lloc i dia: Avui, 20.30 a l’Auditori de Calldetenes
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EN EBULLICIÓ
La Central del Circ

n Ebullició és la
Mostra de Compa-
nyies Residents que
La Central del Circ
organitza de forma
bianual. Neix arran
d’una posada en co-
mú dels exercicis
dirigida per Matías
Marré, Spela Vodeb
i Sol Vázquez
d’Atempo Circ, una
companyia especia-
litzada en la recerca
de noves formes de
creació i intercanvi
artístic. Aquest cop
es pretén trencar els
lligams físics i estè-
tics per explorar
nous territoris.
Amb 16 artistes a
escena i la col·labo-
ració musical de Ja-
vier Gamazo.
Lloc i dia: Dissabte, 24
de maig (20.30 h) a la
Central del Circ. A
partir de les 18 h, taller
en família. Cal
inscripció prèvia.
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Música a escena. ‘Equilibristes’ conjuga música, teatre i circ en un
quadre còmic que es trasllada a l’intensament poètic. EL PUNT AVUI

CA NOSTRA
Fundació Romea

illuns es presenta
la lectura dramatit-
zada Ca Nostra. En
col·laboració amb la
Conselleria d’Edu-
cació, Cultura i
Universitats del Go-
vern de les Illes Ba-
lears. 
Lloc i dia: Dilluns, 26
de maig (20 h) al
Teatre Romea
(Hospital, 51).
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