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criada que veu com es degrada la vida de
Marguerite i qui veu la veritable amistat per
sobre dels interessos i la voluntat d’aparen-
tar.

És gràcies al repartiment (amb altres noms
propis com Joan Anguera, Òscar Intente,
Pep Jové, tot i que tinguin personatges més o
menys transcendents) que la peça ho ense-
nya tot sense tenir res a les mans. No hi ha la
riquesa que insinua Alexandre Dumas fill,
però s’intueix per les parets i els salons in-
existents. El treball de Herman Bonnín,
doncs, ha estat el de mostrar ostentació amb
els elements imprescindibles. El glamur era
necessari però el que és indispensable són els
actors i la seva trama d’amor, traïció, vergo-
nyes,pors i amor. Fem-ne un brindis! ❋

LA DAMA DE LES
CAMÈLIES
D’A. Dumas, fill
Dramatúgia:S. Dufrenoy

Direcció: Herman
Bonnín

Intèrprets: Toni-Lluis
Reyes, Laia de
Mendoza, Nausicaa
Bonnín, Anna Gonzalvo,
Pep Jové, Montse
Guallar, Joan Sureda,
Albert Prat, Òscar
Intente, Joan Anguera
Aida Oset.
Dia i lloc: 1 de maig
(fins l’1 de juny) a La
Seca.

possiblement Vilarasau és l’actriu més cone-
guda per la vessant de comèdia i pels seus pa-
pers dramàtics als serials de TV3 (amb Nissa-
ga de poder). Hi pot haver públic despistat
que s’esperi una peça més lleugera? Belbel
entén que el públic ha d’entendre que Bec-
kett no és precisament un autor de comèdia,
“ni el Lliure de Gràcia és el Paral·lel”. En tot
cas, el públic descobrirà una faceta de Vilara-
sau, arrelada en la història del Teatre Lliure
des dels primers anys, d’una amarga profun-
ditat. Una actriu en la maduresa que s’en-
fronta a un personatge mític per ser vital en
plena apocalipsi. ❋

Mort i vida. Beckett
és cruel i il·lustra
l’últim bri de vida en
un món en crisi.
Winnie pensa; Willie
es pot desplaçar
arrossegant-se. Emma
Vilarasau estrena el
paper protagonista
dijous vinent a Gràcia.
ROS RIBAS
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Bertolt Brecht en una cafeteria
a companyia Arbredecabra presenta una dramatúrgia de Ber-

tolt Brecht sota el títol de Cendres. Amb un espai eclèctic,
transporta l’espectador a un viatge que no és una comèdia ni
un drama, sinó la dissecció de tres ànimes errants, desvincula-
des del món, que es refugien l’una en l’altra amb l’esperança
d’un esdevenidor millor. Cendres és una visió de la saviesa mo-
ral, on es poden cometre injustícies, però no fer-les passar per
actes justos o virtuosos. La virtut de les tres protagonistes –víc-
times com a dona i com a prostitutes– és una resistència rao-
nada, lluitada amb la intel·ligència i amb la paraula.

CENDRES
Bertolt Brecht
Intèrprets: Joan Adrover, Laia Costa i Sílvia Martín
Lloc i dies: Cafeteria Àgora del Centre Cívic de Sant Oleguer de Sabadell,
avui, a les 21.30 h

Maldà, ara també espai de dansa
l Círcol Maldà, tot i la seva limitació d’escenari, es presenta

aquests dies (del 13 al 18 de maig) com a nou escenari per a la
dansa. El programa Maldàendansa inclou estrenes de les com-
panyies Inés Boza/SenZaTemPo i Nicolas Ricchini Company.
També exhibeix peces de Laura Vilar i Miquel Barcelona, Los
Moñeko, Tricotage i La Siberia Danza/Paloma Muñoz. Es trac-
ta de peces curtes que potencien la proximitat amb el públic.

MALDÀENDANSA
Sis companyies
Lloc i dia: Dimarts, dijous i dissabte, programa 1; dimecres, divendres i
diumenge, programa 2. Al Maldà

Estrafolaris i inquietants
uit extraterrestres vinguts del planeta Voca aterren a Barcelo-

na aquesta primavera. Ja és la seva segona visita a la capital,
després de l’estada al Tívoli el maig passat. Són els Voca Peo-
ple! Porten un espectacle teatral d’èxit internacional (ja l’han
vist un milió de persones, segons la productora) que combina
el beat box, el cant a cappella i uns increïbles sons vocals que
imiten tot tipus d’instruments i sorolls. Són 8 cantants actors i
no utilitzen cap mena d’efecte sonor, són una autèntica or-
questra: cent per cent veus sense instruments. Fent ús només
de les veus i molt d’humor, l’espectacle fa un repàs de la histò-
ria musical: de la música clàssica al jazz i el rock’n’roll passant
per les bandes sonores de Hollywood i els èxits més famosos.
Beethoven, Little Richard, Queen, Nirvana, Michael Jackson o
les Spice Girls, són tan sols alguns dels homenatjats.

VOCA PEOPLE
Voca People
Lloc i dia: Fins al 8 de juny, al Teatre Victòria del Paral·lel
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DEBAT: LES
EMOCIONS ALS
INFANTS
Titelles de Gavà

ins dels actes de la
24a edició del Festi-
val de Titelles de
Gavà, s’organitza
un debat sobre les
emocions en els es-
pectacles familiars.
Hi intervenen Jordi
Palet, dramaturg de
Farrés Brothers;
Rosa Díaz, directo-
ra, actriu i autora;
Joan Manuel del
Pozo, de la Univer-
sitat de Girona; Ag-
nès Barba, directora
de l’Escola dels En-
cants; Jean-Marc
Matos, coreògraf de
K-danse.
Lloc i dia: A la sala
d’actes del Museu de
Gavà, avui, a les 18 h

D

Curiosos i encuriosits. Voca People torna a Barcelona. Dilluns,
aquests éssers visitaven la Sagrada Família en bus EL PUNT AVUI

FOTOGRAFIES
D’ESCENA
Institut del Teatre

’exposició, pro-
duïda per l’Arxiu
Fotogràfic de Barce-
lona, presenta una
selecció de fotogra-
fies de Pau Audou-
ard (1856-1919) i
d’Amadeu Mariné
(1878-1935), dos
retratistes barcelo-
nins, que van foto-
grafiar actors i ac-
trius de l’escena ca-
talana durant el pri-
mer terç del XX.
Lloc i dia: A la sala
d’exposicions de
l’Institut del Teatre
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