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Teatre

EL PASSAT
Quan els teatres no s’arrossegaven 
pel fang i des del poder públic 
es pretenia crear un sistema 
teatral a la francesa, amb centres 
de producció per tot el territori, 
Girona, Terrassa, Reus i Palma (a 
Mallorca, sí) van fer l’aposta de 
coproduir un espectacle a l’any, 
de petit format, i que no havia de 
fer parada obligatòria a Barcelona 
perquè fos viable. La cosa no va 
passar dels tres telenotícies, però 
va ser una bona idea.

‘VILAFRANCA’
En aquella època, a Barcelona es 
produïen quatre o cinc espectacles 
de gran format que permetien 
omplir les sales de ‘comarques’, 
moltes de les quals disposen 
de més 600 butaques. Avui, 
aquesta mena de muntatges, a 
Catalunya, han desaparegut del 
mapa i per això ens alegra que 

Jordi Casanovas hagi convençut la 
gent de Manresa, Granollers, Sant 
Cugat del Vallès, Viladecans i Vic 
per coproduir Vilafranca, tercera 
part de la trilogia sobre la identitat 
catalana formada per Una història 
catalana i Pàtria. S’estrenarà el 
febrer del 2015, amb més de deu 
actors en escena i, per ara, no té 
cap bolo confirmat a la capital.

EL FUTUR
L’obra de Casanovas té el suport 
de cinc municipis, amb la 
col·laboració de la Generalitat. Són 
teatres de poblacions que fa anys 
que aposten pel teatre. No hem 
d’oblidar que a Europa, els grans 
actors culturals són els municipis. 
I aquí, llevat de Barcelona, són 
molt poques les localitats de perfil 
cultural. Van fer edificis i es van 
oblidar d’omplir-los. Ara s’han unit 
per fer possible un projecte. Aquest 
és el futur. 

Coproduccions catalanes

Treplev
Per Andreu Gomilla

Talents escènics

Els eufòrics
¿No heu sentit parlar mai de les 
gambetes zebra del delta de 
Gurb? D’aquestes coses i de 
com de malament combinen 
algunes paraules, ens en parlen 
el dramaturg i director Marc 
Angelet, i el director Pep Pla.
Sala Muntaner. Muntaner, 4. 
www.salamuntaner.com. 
Universitat (L1-L2).  De dc. a ds., 
21 h. Dg., 19 h. 18-20 €. Fins al 27 
de juliol.

F.A.M.Y.L.I.A.
Què és per tu la familia? Mentre 
una noia intenta respondre 
aquesta pregunta es troba la 
seva vida interpretada 
per cinc homes que 
l’empenyen a canviar. 
F.A.M.Y.L.I.A (Follamos 
amando mucho y 
luego intentamos 
arreglarlo) és un 
projecte de creació que 
pretén investigar sobre la 
vigència de la família al segle XXI.  
Sala Atrium. Consell de Cent, 435. 
www.atrium.cat. Tetuan (L2). De 
dc. a ds, 21 h. Dg., 19 h. 19 €. Fins 
al 13 de juliol.

Hostiando a M.
La primera creació com a 
directora d’Agnés Eme, una 
actriu i ‘performer’ que ha format 
part del col·lectiu General 
Elèctrica, promet ser una mena 
de cabaret amb serra elèctrica 
on no es descarta disparar trets 
o obrir forats a les parets amb un 
martell... 
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12. 
www.anticteatre.cat. Urquinaona 
(L1-L4). De dj. a ds., 21 h. Dg., 20 
h. 6 €. Del 3 al 6 de juliol.

Les Golfes del Maldà
Cançons, coreografies, crítica, 
humor i striptease s’uniran a 
través de tres actrius, un actor i 
una pianista de la companyia. 
També hi haurà lloc per a les 
sorpreses: una companyia o 
artista convidat farà un número 
especial únic i irrepetible.
Círcol Maldà. Pi, 5. Escala dreta. 
www.circolmalda.cat. Liceu (L3). 
De dc. a ds., 23 h. Dg. i dl., 21 h. 
14-20 €. Del 5 al 28 de juliol.

GRATIS Què passarà a 
continuació?
Cada any la Sala Beckett 
convida a un grup de joves 
autors de diferents països 
perquè treballin amb un 
dramaturg reconegut. Enguany 
la pregunta la fa Simon 
Stephens. Dilluns 7 es podrà 
veure ‘L’home que es va 
exaltar’, de Brad Birch; 
‘Colombia’, de Michel Decar, i 
‘Gente buena’, de Luciana 
Lagisquet. El dimarts 8, 
‘Objecció’, de Pauline Peyrade; 
‘Dos o más cosas’, d’Ignacio 
Sánchez Mestre, i ‘Andes Sky’, 
d’Hugo Mejías. El dimecres 9, 
‘What will happen next?’, de 
Xavier Carrar; ‘¿Y después?’, de 

Lola Fernández de Sevilla, i 
‘De Nao Albet i Marcel 

Borràs’, de Nao Albet i 
Marcel Borràs.
Nau Ivanow.  
Hondures, 28-30.  
www.nauivanow.com. 

Sagrera (L1-L5). Del 7 al 
9 de juliol. 18 h.

Victòria d’Enric V
Joves talents de l’escena 
barcelonina parteixen d’un 
clàssic shakespearià per 
reflexionar sobre el valor de la 
victòria. El director, dramaturg i 
músic Pau Carrió ha reclutat La 
Kompanyia del Lliure per 
representar ‘Enric V’ seguint el 
personatge dels seus primers 
passos a ‘Enric IV’. 
Teatre Lliure: Gràcia. Montseny, 
47. www.teatrelliure.com. 
Fontana (L3). 21 h. 24 €. Del 9 a 
l’11 de juliol.
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Piero Manzoni venia els seus 
excrements enllaunats per 
denunciar la mercantilització de 
l’art. Kaktus Music (creadors de 
Merda d’artista) fan musicals 
que no volen ser franquícies de 
consum. A l’artista conceptual li 
corroïa la contradicció. La 
companyia només vol divertir 
trencant una mica els 
esquemes. La seva contradicció 
és que podria ser molt més 
iconoclasta del que al final posa 
en escena.

Diàlegs sense pèls a la 
llengua –en línia amb sèries 
com Girls– per a números 
musicals conservadors. Un 
indici de brutal farsa amb 
apunts metateatrals per acabar 

com un drama psicoanalític. 
Personatges interessants com 
la periodista Pisani –personatge 
pertorbat en potència com el de 
Catherine Deneuve a Repulsió– 
que es conforma amb ser una 
nina pop. Un constant sí però no 
que impedeix que l’obra 
desplegui tota la seva potència. 
–Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU Dels creadors del 
musical Pegados.

Merda d’artista

Teatre Borràs. Fins al 29 de juny

Pren  
nota!
“L’espectacle té tot 
el que es pot esperar 
–i tot l’inesperable– 
d’un xou que té 
l’objectiu últim 
d’il·lusionar”
Maria Junyent sobre ‘La gran 
ilusión’. Teatre Coliseum.  
Fins al 27 de juliol.

Time Out per a Codorníu


