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32  Compra entrades i reserva taula a www.timeout.cat

Teatre Coordina  

Andreu Gomila

agomila@timeout.cat 
@andgomila

Amb el suport de Codorníu

01. 
ELS FERÉSTECS
Última setmana per veure el gran 
èxit del Lliure dels últims temps, 
amb dos jovencells, Laura Aubert 
i Pol López, que demostren que 
tenen un futur espectacular  

 Teatre Lliure: Montjuïc.  
De dimecres a diumenge

02. 
EL LOCO Y LA CAMISA
Els argentins de Banfield Teatro 
Ensamble són dinamita pura 
damunt l’escenari, i Nelson 
Valente és el nou director a seguir. 

 Teatre Romea. De dt. a dg.

03. 
LA DAMA DE LES CAMÈLIES
Nausicaa Bonnín és un altre talent 
a l’alça, que aquí demostra ser 
capaç de vestir-se un personatge 
major de la literatura.  La Seca. 
De dimecres a diumenge

04. 
AQUELLOS DÍAS AZULES
Marc Artigau ens ofereix un tast 
del seu món poètic i ens fa tornar 
a la infantesa. D’aquí a uns anys 
podreu dir que hi heu anat.  

 Círcol Maldà. De dc. a dg.

05. 
ELS DIES FELIÇOS
Déu n’hi do la valentia d’Emma 
Vilarasau a l’hora de fer aquest 
paper! Va de menys a més: la 
segona part és espectacular.  

 Teatre Lliure: Gràcia.  
De dimecres a diumenge

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!

Ja fa tres anys que la petita Sala 

Atrium va engegar un cicle de 

creació contemporània 

multidisciplinar que ofereix la 

possibilitat a joves companyies 

de mostrar la seva feina de 

laboratori. N’han sortit coses 

interessant, que no hauria 

hagut manera de veure, i cal 

seguir-lo de prop.  

‘Discordants’:  
VIH i improvisació
Del 4 al 15 de juny, RetorCia 

Teatre, guanyadora de la Beca 

Desperta (Nau Ivanow), ens 

mostra la relació d’una parella, 

un membre de la qual té el VIH. 

Són gent que ve del món de la 

dansa, i no ens estranya quan 

David Marín, el seu director, ens 

diu que volen renovar el 

llenguatge teatral a partir de la 

“manera de fer”. Ells engeguen 

els processos creatius sense 

res al cap i aixequen les obres 

mitjançant 

improvisacions. Fan i 

desfan, proven, escriuen i ho 

tornen a provar. Aquí han 

necessitat sis mesos de feina. 

Volen que el teatre català “deixi 

enrere les correccions i prengui 

vida perquè sigui útil i necessari 

per a la gent”, diu Marín. 

‘El desvetllament d’una 
papallona nocturna’: 
Virginia Woolf i Peter Brook
Del 18 al 29 de juny, Eles 

Alavedra ens permetrà 

capbussar-nos en l’obra de 

Virginia Woolf a través del 

monòleg de l’actriu Anna 

Sabaté. Peter Brook i “les 

composicions pictòriques del 

simbolisme” els han servit de 

referent, segons Alavedra, per 

aixecar l’espectacle, a l’hora 

que han construït el personatge 

de Woolf a partir del mètode 

psicoanalític de Freud. “Servint-

nos de la innovació teatral que 

ha suposat la fusió de diferents 

disciplines hem experimentat la 

recuperació de les connotacions 

clàssiques del teatre de text”, 

assegura el director. 

‘F.A.M.Y.L.I.A’:  
Indignació i intuïció
Del 2 al 13 de juliol, The 

Mamzelles Teatre parlaran de la 

família amb l’objectiu que tots i 

cadascun dels espectadors 

surti modificat de la sala. “El 

teatre que no provoca res, el 

teatre que no fa ni fred ni calor 

no té sentit. Abans preferim 

crear en tu indignació que res”, 

avisa la director de l’obra, 

Bàrbara Mestanza. Les sigles 

de l’espectacle ja ho diuen tot: 

Follamos amando mucho y luego 

intentamos arreglarlo. “Admirem 

aquells que descaradament fan 

prevaldre el seu art per sobre de 

les constriccions del ‘taiatru 

catalanet’, aquells que no 

entenen l’art en un sol 

llenguatge”, afegeix Mestanza.

Atrium Lab comença dc. 4 amb 

Discordants a la Sala Atrium.

Laboratori de creació
El cicle Atrium Lab ens permet saber de 
quina manera volen renovar el teatre 
local els més joves. Per Andreu Gomila


