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L
a gran família del tea-
tre es posa en marxa
malgrat els alts i bai-
xos –que no són
pocs– i els obstacles

esquivats en aquests últims anys.
La rentrée es presenta amb pro-
postes de factura moderna però
també amb la recupera-
ció de clàssics i versions
d’alguns títols mítics.

Per Lou Reed. El Teatre
Romea s’atreveix amb el
que serà el primer espec-
tacle teatral basat en
l’obra de Lou Reed, amb
música i cançons endirec-
te. El 17 de setembre s’es-
trenarà Desde Berlín. Tri-
buto a Lou Reed, escrit a
tres mans: Juan Villoro,
JuanCavestany i PauMi-
ró. Tot sota la direcció
d’Andrés Lima, que torna
al Romea després de tan-
car una etapa amb la pres-
tigiosa companyiaAnima-
lario (recordeu Urtain).
La interpretació ac-

toral va a càrrec de Na-
thalie Poza i Pablo Der-
qui, dos joves actors de
gran projecció nacional
l’últim any que ja han tre-
ballat amb els millors di-
rectors. Un muntatge de
70 minuts.
Amb aquest espectacle

inaugural de la tempora-
da, Borja Sitjà també es-
trena una nova etapa en
la direcció artística del
teatre. Es tracta de tota
una declaració d’intenci-
ons. Una obra de creació
inspirada en el mític disc
de Lou Reed titulat Ber-
lín. Posteriorment, la pro-
gramació del Romea aco-
lliràL’última trobada, ver-
sió de la novel·la de Sán-
dor Márai dirigida per
Abel Folk.

Shakespeare, Enric V i re-
cords napolitans. El Lliu-
re de Gràcia obre tempo-
rada a la seu històrica l’1
d’octubre amb Enric V,
una mirada a l’univers de
William Shakespeare de la mà de
Pau Carrió en versió de la Kom-
panyia Lliure. Elmuntatge obliga
a reflexionar sobre el valor de la
victòria, l’èpica de la guerra, la
derrota, el triomf... Es tracta de la
història d’un príncep allunyat de
la cort que està envoltat de com-
panys de reputació dubtosa.

Ningú, ni tan sols el seu pare,
espera gaire d’ell com a futur rei.
És coronatmolt jove, i es conver-
teix en hereu d’una Anglaterra
sense diners. Animat per l’Esglé-
sia es decideix a emprendre una
guerra per reclamar els antics
drets dinàstics al tron de França.
I contra tot pronòstic, la guanya.
Els del Lliure, a Montjuïc, pre-

sentaran Linapolina, muntatge

de la cantant i actriu napolitana
Lina Sastri, un recorregut per
l’ànima femenina a través demú-
siques de sempre i fragments ex-
trets de grans clàssics comEduar-
do de Filippo. Després arribaran
renovats aires argentins amb el tí-
tol Emilia, una peça de Claudio
Tolcachir.

Parelles, solters i àvies amb hu-
mor. El Teatre Condal aposta, a
partir del 12 de setembre, per
aquesta comèdia americana de
Neil Simon de tan llarg recorre-
gut en la memòria ciutadana: La
extraña pareja. L’actor Antonio
Dechent serà la nova parella de
Joan Pera interpretant el paper
que històricament encarnava Pa-
co Morán. La comèdia –que va

batre tots els rècords a Espanya–
vol que el públic torni a somriu-
re. El Capitol, per part seva, ini-
cia temporada el 18 de setembre
amb el multifacètic Carlos Latre,
15 años no son nada! fins a mit-
jans de novembre.
També s’ha decidit per la iro-

nia i l’humor el Teatre Goya, amb

la reposició de Iaia!, espectacle
que retorna als escenaris –mal-
grat el seu “comiat oficial”– la ve-
terana actriu Montserrat Caru-
lla, i que es va estrenar al Romea
la temporada passada.

Èxits assegu-
rats. Seguint
l’estela dels
èxits segurs,
El crèdit, de
Jordi Gal-
ceran, dirigida
per Sergi
Belbel, renai-
xerà a l’escena-

ri de La Villarroel amb el
genial binomi compost
per Jordi Boixaderas i
Jordi Bosch. La Sala Bec-
kett programa a partir
del 17 de setembre Woy-
zeck, un títol que ens tor-
na bones i passades vibra-
cions. L’obra de Georg
Büchner, adaptada i di-
rigida per Marc Rosich,
tindrà l’actor Carles Gi-
labert com a protagonis-
ta principal.

Musicals i gent de trenta
anys. Els amants delsmu-
sicals tindran l’oportuni-
tat, a partir del 24 d’octu-
bre, de gaudir de la versió
del famós muntatge Sis-
ter act al Teatre Tívoli.
La vida de Deloris Van
Cartier –una cantant sen-
semassa èxit– fa un gir in-
esperat quan, després de
ser testimoni d’un assassi-
nat, acaba camuflada en
un convent com una ger-
manamés. Aviat revoluci-
onarà la tran-
quil·la vida con-
ventual.
Del 3 d’octu-

bre a finals de
mes, el Teatre
Borràs ofereix
un altre musical
amb música de
la factoria Walt
Disney: Gisella y el libro
mágico. Prèviament –del
3 al 21 de setembre– aco-
lliràLa vida resuelta, el re-
trat d’una generació –els
de trenta anys– que no
acaben de sentir-se satis-

fets amb les seves vides.

Misteri i suspens. Agatha Chris-
tie, la reina del misteri i la no-
vel·la negra, habitarà l’escenari
del Teatre Apolo amb La ratone-
ra, a partir de l’11 de setembre, on
hi ha vuit personatges aïllats acci-
dentalment a la mansió

Monkswell i un assassí
per descobrir. Altres
personatges –cinc en
aquesta ocasió– aïllats
en un lloc secret i mem-

bres d’una organització d’espies,
protagonitzaran Cels, obra de
Wajdi Mouawad, a la Biblioteca
de Catalunya. A partir del 17 de
setembre i sota la direcció d’Ori-
ol Broggi. Com Incendis, promet
donar a conèixer noves atmosfe-
res teatrals.
Un altre tipus de misteri està

assegurat al Coliseum a partir del
25 de setembre. The Hole 2 co-
mença dos anys després on ens
va deixar el primer. La vida ha
canviat per a l’antiga mestra de
cerimònies i, en plena crisi, es
pregunta fins a quin punt és ne-

ARXIU ROMEA

La ‘rentrée’ teatral

Cultura

Tragèdies, comèdies
iestranyesparelles

‘Enric V’, Lou Reed, ‘Woyzeck’ i Disney estrenen temporada

Tribut a Lou
Reed. El Romea
ret homenatge
al cantant, molt
vinculat a Catalu-
nya en els dar-
rers anys de la
seva vida.

Enric V. El
Teatre Lliure
estrenarà tempo-
rada amb una
singular versió
de l’obra de
William Shakes-
peare
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A la capella ardent de Peret hi ha
gent que fa fotos al difunt amb el
mòbil. Al·lucinant!! Sort que se
n’han adonat i ja no ho permeten.

En #España, el mercado del #libro
registra un descenso del 11,7 %.
http://bit.ly/1rCpMLk #books

Creíamos que PenélopeCruz
era una persona. Pues no,
es “una pieza, un bello animal”,
según Manuel Vicent

Margo Glantz Escriptora

Me impacta ver un retrato de
Goethe donde se ve que era bizco.

#tuitsdecultura Toni Vall Periodista
@tonivall

Carles Dijous Consultor

cessari divertir-se. Decideix po-
sar seny. Història d’un triangle
amorós, la màgia del circ, el bur-
lesque, copes, rialles... i molta vi-
da per regalar.

I a més... Versus Teatre estrena
Versus de J.P. Abellan el 2 de se-
tembre, el Teatre Gaudí Barcelo-
na presentarà Sunset Park de la
companyia Retret Teatre –i el 10
de setembre,Tothom diu que es-
tà bé– i la Sala Muntaner torna
a obrir les seves portes el 17 de
setembre amb Pensaments se-
crets, dirigida per Lluís Soler,
amb Àlex Casanovas i Mercè
Pons. A l’octubre, presentarà
El Show de Papin.
Un espectacle que vol ser ín-

tim i proper i que recorre tots els
pals del flamenc arribarà també
durant la primera setmana de
setembre a l’escenari de la Sala
Fènix sota el títolNoche de Fla-
menco. Per al públic infantil, a
punt de començar també la
temporada –escolar– es reser-
ven espais tradicionals: Guash
Teatre torna el 6 de setembre
amb un clàssic, La Bella i la Bès-
tia. I per a joves amants dels
monòlegs, les butaques del
Club Capitol esperen la ironia
del televisiu David Guapo. Des-
prés acolliran Godoy.

Valle-Inclán al TNC. Entre les sor-
preses que guarda en la seva pro-
gramació, al TNC (la presentació
oficial arribarà la primera setma-
na de setembre i comença tempo-
rada el 2 d’octubre) hi destaca un
intercanvi interessant. El Centro
Dramático Nacional i el Teatre
Nacional de Catalunya han bes-
canviat els cromos. Una col·labo-
ració que promet donar futurs
fruits molt interessants.
És així com Juego del amor y

del azar, obra que va dirigir al
TNC Josep Maria Flotats (es va
representar la temporada passa-
da a la Sala Gran), viatjarà fins a
Madrid, en versió castellana. A
canvi, arribarà aviat al TNCMon-
tenegro (Comedias bárbaras), de
Valle-Inclán, la mateixa obra que
allà es va representar a comença-
ments d’aquest any. Les Comedi-
as bárbaras narren com ningú ho
ha sabut fer l’esplendor i la deca-
dència d’una estirp galaica d’al-
tius i despòtics senyors feudals
encarnats en la figura de Juan
Manuel Montenegro.
Una altra de les obres progra-

mades pel TNCper a aquesta tar-
dor és la reposició de Liceistes i
cruzados, de Serafí Pitarra i Enric
Carreres. El clima polític de l’any
1833 va desembocar en el naixe-
ment d’una nova cultura urbana
on els teatres eren, definitiva-
ment, la principal atracció del
lleure ciutadà.
Homes i donesmantenen apas-

sionades disputes entre els parti-
daris del teatre vell i el nou. És a
dir, entre partidaris del nou Tea-
tre del Liceu i els de l’antic Tea-
tre de la Santa Creu. Un duel que,
sens dubte, animarà el públic a re-
flexionar sobre alguns desitjos i
greuges de la seva realitat cultu-
ral més immediata.c

@carlesdijous
Laura Freixas Escriptora
@LauraFreixas@Margo_Glantz
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SEGUIU L’ACTUALITAT
TEATRAL A

ARXIU CONDAL

CDN

ARXIU LLIURE ARXIU GOYA

ARXIU VILLARROEL

LOU REED AL ROMEA

Tota una declaració
d’intencions –una nova
etapa– de Borja Sitjà

I MONGES AL TÍVOLI

Els amants dels musicals
recuperen aquesta revolució
conventual

SHAKESPEARE AL LL IURE

Obliga a reflexionar sobre
el valor de la victòria,
l’èpica, la derrota, el triomf...

El crèdit. El
tàndem Bosch-
Boixaderas,
creació de Jordi
Galceran, a la
Villarroel

Iaia! Malgrat el
seu comiat
oficial, el públic
recuperarà Caru-
lla al
teatre Goya

La extraña
pareja. Joan
Pera i Antonio
Dechent –en lloc
de Morán– al
Condal

Montenegro
(Comedias
bárbaras).
L’obra de Valle-
Inclán arribarà
aviat al TNC


