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DIVENDRES, 4 DE JULIOL DEL 2014 ara   

➜ 
‘NUMAX-FAGOR-PLUS’ 
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE 
CATALUNYA (BCN) 
Roger Bernat fa un pas més  
en la translació escènica de  
la pel·lícula de Joaquim Jordà 
Numax presenta, afegint-hi  
els testimonis dels treballadors 
de la fallida cooperativa Fagor. 
➔ Del 10 al 12 de juliol 

➜ 
‘SUN’ 
TEATRE GREC (BCN) 
La cruesa i l’honestedat desta-
quen en la feina del coreògraf  
i ballarí israelià Hofesh 
Shechter, un dels grans  
de la dansa contemporània. 
Artista total, en aquesta peça  
la música també és seva.  
➔ 9 i 10 de juliol 

➜ 
FESTIU FRINGE 
DIVERSOS TEATRES I SALES (BCN) 
Primera edició d’un festival que 
vol donar visibilitat a artistes  
i propostes poc convencionals. 
12 espectacles i un concert,  
que trobareu detallats a 
www.festiu.cat. 
➔ Del 6 al 27 de juliol 

➜ 
‘A HOUSE IN ASIA’ 
MERCAT DE LES FLORS (BCN) 
L’Agrupación Señor Serrano fa 
la seva lectura del món després 
de l’11-S amb un western teixit 
amb llenguatges escènics 
impactants i en què plana 
l’ombra d’Ossama bin Laden. 
➔ Del 10 al 12 de juliol
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Viladecans, 25 anys 
d’escena al carrer 
El festival de teatre i animació invoca nostàlgia  
i futur per celebrar el seu primer quart de segle  

El Festival Al Carrer de Viladecans va 
néixer amb una clara vocació reivindi-
cativa: potenciar les arts escèniques en 
un municipi on ni tan sols hi havia tea-
tre. El que possiblement no s’esperaven 
els seus impulsors és que, un quart de 
segle més tard, seguiria viu i s’hauria 
convertit en una cita imprescindible del 
calendari cultural de la localitat. Avui 
arrenca la vint-i-cinquena edició del 
festival, que aplegarà fins al diumenge 
82 actuacions de 41 companyies. 

La nostàlgia dels grans moments vis-
cuts al llarg d’aquests anys i la mirada 
cap al futur es barregen en el disseny de 
la programació d’aquest any, confegi-
da per l’equip responsable de l’Atrium 
Viladecans, dirigit per Jaume Antich, i 
la regidoria de Cultura de l’Ajuntament. 
Perquè, al llarg d’aquests 25 anys, el 
municipi s’ha dotat d’un gran equipa-
ment escènic, l’Atrium. Els seus espais 
exteriors agafen protagonisme com a 
escenaris de les actuacions del Festival 

Al Carrer, que ha replantejat la distribu-
ció dels espectacles per millorar-ne la 
visibilitat. 

El públic més fidel del festival es po-
drà retrobar amb algunes companyies 
i muntatges que hi han fet història. En 
són bona mostra els Markeliñe, amb el 
seu Carbón Club, “una sàtira entre el 
Bronx i el món de la Mina”, segons de-
finició de Jaume Antich; la Factoria 
Mascaró, present amb Oníric; i Xarxa 
Teatre, un grup que ha presentat a Vila-
decans tots els seus muntatges i ara hi 
torna amb Papers! 

El Festival Al Carrer vol ser un ter-
mòmetre de les arts escèniques catala-
nes a l’aire lliure, i en aquesta mirada al 
present i al futur dels espectacles de car-
rer autòctons s’hi inscriu la presència 
aquest any de propostes com Despistats, 
un duo impossible entre Pepa Plana i 
Toti Toronell; Marabunta, la magnètica 
conjunció de forces entre Guillem Albà 
& The All In Orchestra (3); Pelat, de Jo-
an Català, “que amb una biga i un cubell 
crea un imaginari fantàstic”, diu Antich; 
Heart wash, de la companyia Mar Gó-

mez; L’home que perdia els botons, de 
Circ Pànic; i L’home roda, de Karoli (2). 
El 22% de creixement del pressupost en 
relació amb el de l’any passat (fins a un 
total de 180.000 euros) ha permès la no-
table presència en el programa de com-
panyies internacionals, principalment 
franceses, i de la resta de l’Estat. Antich 
recomana no perdre’s A l’ombre de Coré, 
de la companyia Bakhus, una proposta 
en què dos ballarins de danses urbanes 
interactuen amb projeccions; les “acro-

bàcies inaudites” 
de la companyia 
Isis (1); Le reveil 
des vilains, a càrrec 
de Les Frères Car-
ton; la cercavila 
festiva Kadoun’ga 
cala, de Les Carni-
bals; i el Hand to 
bike, dels cana-

dencs homònims, especialistes en acro-
bàcia sobre bicicleta. En aquest viatge 
guiat per les propostes més destacades 
del festival, Antich s’entreté en dos es-
pectacles de companyies d’altres comu-
nitats autònomes: Walkman, dels bas-
cos Ganso & Cía, coproduïda pel festival, 
i Typical, en què els murcians Nacho Vi-
lar Producciones reten homenatge a 
l’entranyable manera de fer vacances 
dels espanyols des de fa algunes dèca-
des: familiars, amb cotxes modestos i 
plens a vessar de gent poc avesada a vi-
atjar. D’aquells que, de ben segur, més 
d’un dels espectadors del primer Festi-
val Al Carrer va arribar a conèixer de pri-
mera mà.| BELÉN GINART

➔ Festival Internacio-
nal de Teatre i Anima-
ció Al Carrer  
➔ Diferents espais  
(Viladecans)  ➔ Del 4  
al 6 de juliol ➔ Gratuït 
➔ Trobareu més  
informació a: www. 
alcarrerviladecans.com
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