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Relleu generacional al Tantarantana

vol “donar suport al canvi generaci-
onal dins del sector i el canvi dels 
models de producció i exhibició”. 
Les cinc companyies seran resi-
dents del Tantarantana durant tres 
anys i disposaran d’un seguit d’aju-
des per a les creacions. Es tracta del 
primer cicle de companyies inde-
pendents de Barcelona, les propos-
tes de les quals tindran “carta blan-
ca” per part de Romei i Álvarez, que 
a més estudien ampliar aquesta re-
sidència de cara al futur amb fins a 
tres noves incorporacions.  

La distribució del Tantarantana, 
que disposa de dos espais –Àtic 22 
i Baixos 22–, fomentarà el procés 
creatiu dels actors, amb alguns 

projectes que es desenvoluparan a 
dalt, com si es tractés d’un labora-
tori artístic, i amb la possibilitat de 
traslladar-se a baix per presentar-
los en un espai més ampli. Per 
aquest escenari, però, també hi 
passaran altres companyies que 
temporalment presentaran les se-
ves obres, i que ocasionalment 
també rebran una petita ajuda del 
teatre per a la producció. 

La recreació del ‘Camargate’ 
El projecte El Cicló començarà amb 
Projecte Nisu, que el 4 de febrer del 
2105 hi estrenarà Teenage dream, 
una obra que reflexiona sobre l’ado-
lescència per entendre les vivències 

posteriors. El Teatro de Cerca hi 
presentarà l’11 de març Camargate, 
un muntatge amb text de Jorge-Ya-
mam Serrano que recrea escènica-
ment la conversa que van mantenir 
al restaurant La Camarga de Barce-
lona la presidenta del Partit Popular 
de Catalunya, Alicia Sánchez-Ca-
macho, i l’examant de Jordi Pujol 
Ferrusola, Victoria Álvarez. Camar-
gate tindrà una forta base de teatre 
documental i un punt d’humor.  

A l’equador del cicle s’hi troba So-
bre el fenomen de les feines de merda, 
el sisè projecte de la companyia La 
Calòrica, basat en l’assaig de l’antro-
pòleg i activista David Graeber, una 
àcida radiografia del sistema labo-
ral contemporani que obre una re-
flexió humorística sobre la feina. Al 
maig hi arribarà Souvenir, el nou 
projecte que està preparant la com-
panyia Arsènic i que explora temes 
com ara la distopia i la utopia. 

En El Cicló també hi participarà 
la companyia Infants Terribles 
amb dos espectacles dirigits al pú-
blic familiar: Infants Terribles! La 
fàbrica de les històries i Els pasto-
rets! (I alguns marcians també). 

Al marge dels espectacles d’El Ci-
cló, la programació del Tarantana 
inclou la presència de companyies 
com ara la Companyia Ignífuga amb 
Fam oculta i La Pulpe Teatro, que 
presentaran Absentée, un muntatge 
sobre la relació d’amor i odi entre 
dos germans. Els petits superherois 
de la companyia La Hydra estrena-
ran Utilitat programada, una obra 
sobre cinc fills de superherois que 
hauran d’abandonar les seves idola-
tries i falses esperances per lluitar 
i sobreviure al present.e 

L’equip del Tantarantana i actors de diferents companyies durant la presentació  
de la nova temporada del teatre del carrer de les Flors de Barcelona. LA COSTA

Julio Álvarez i Roberto Romei impulsen el projecte El Cicló de suport a companyies joves
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Bufen nous vents per a les compa-
nyies de teatre a Barcelona, per als 
actors arriscats que transporten 
l’experiència de les noves generaci-
ons i la voluntat de transformació 
social sobre els escenaris. Consci-
ents d’aquesta necessitat de canvi, 
el Teatre Tantarantana ha creat un 
projecte triennal de suport a les 
companyies joves. Un teatre que, 
en paraules del seu director, Julio 
Álvarez, vol “mudar la pell” i per-
metre’s créixer amb noves apostes. 

Aquesta nova etapa comptarà 
amb la coordinació artística de Ro-
berto Romei, que, amb una clara 
idea de renovació, fa una aposta 
per les petites companyies, que 
considera que són un dels princi-
pals motors del teatre a Barcelona. 
Vol convertir el Tantarantana en 
una altra llar per als actors, en una 
clara sintonia amb el públic, un al-
tre canvi que s’ha fet molt tangible 
amb l’ampliació de l’escenari per 
acostar-lo als espectadors. “Es 
tracta de tornar a pensar en un te-
atre no només com a aparador d’es-
pectacles, sinó com un lloc d’acolli-
da per als artistes, una casa que 
ajudi al coneixement, al diàleg, po-
sant preferentment l’accent sobre 
els creadors en lloc de fer-ho sobre 
els productes”, explica la direcció 
del Tantarantana. 

De les més de quinze companyi-
es independents que ompliran el 
Tantarantana aquesta nova tempo-
rada, cinc estaran integrades en el 
projecte El Cicló, una iniciativa que 
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Víctor Ullate homenatja 
Morente a ‘El Sur’

editada”, afegeix. Aquest projecte és 
un important reconeixement a la 
trajectòria de Morente, mort fa tres 
anys a Madrid, que va començar a 
l’Albaicín, el barri més antic de Gra-
nada, a través de la família i de veïns 
com el cantaor Aurelio de Cádiz. Un 
recorregut que el va portar a obrir 
nous camins per al flamenc. 

Una història d’amor a l’antiga 
El Sur fusiona música i dansa amb el 
text de l’obra de Lorca Doña Rosita 
la soltera o el lenguaje de las flores, 
una història d’amor entre el Bernar-
do i l’Estrella, una dona casada amb 
un home que la maltracta física-
ment i verbalment, i que troba en un 
amant una gran passió que la farà 
sentir lliure i estimada. “Més que un 
lloc físic, El Sur és un sentiment que 
sorgeix en una nit de lluna plena, 
fruit de la complicitat i l’admiració, 
i d’aquí neix una coreografia que 
desprèn art i passió”. El sentiment 
d’Ullate pel ball l’ha portat a no dei-

Dinou ballarins pujaran a l’escenari del Poliorama 
per recordar Enrique Morente a El Sur. J. VALLINAS

xar la dansa malgrat haver tingut un 
atac de cor, fet que va provocar que 
deixés apartada per uns mesos la se-
va feina. “Intento viure sense tant 
pes, ja tinc una edat i no vull tenir 
tants problemes”, diu el coreògraf 
nascut a Saragossa el 1947. 

Ullate aposta, a més, per canvis al 
final de l’espectacle respecte a les 
representacions del 2006. El seu 
fill, Josué Ullate, és un dels ballarins 
de l’equip de 23 professionals que 
conforma la producció, entre els 

quals hi ha els ballarins Dorian 
Acosta, Zara Calero, Laura Rosillo 
i Marlen Fuerte. Eduardo Lao, el di-
rector artístic, juga amb les llums i 
el vestuari, fet d’un tipus de tela an-
tiga poc freqüent en els teixits actu-
als. “Vull agrair a Morente tot allò 
que ens va donar en vida”, diu Ulla-
te. El bon record que té de Moren-
te és evident en cada part de l’espec-
tacle, treballat fins al mínim detall 
per homenatjar el cantaor granadí.  

Els números, per Ullate, no són 
positius: “Al principi ens esforçà-
vem per treballar a Espanya per cre-
ar públic, però, per culpa de la situ-
ació que estem vivint, és millor sor-
tir, perquè si no surts diuen que no 
tens nivell”. Aquesta obertura a l’es-
tranger ha creat més possibilitats 
per a la companyia, que es queixa de 
la falta d’inversions de les instituci-
ons públiques.  

Les ganes del coreògraf d’intro-
duir el flamenc en els seus projec-
tes el van dur a incloure-hi la mú-
sica de Morente i el seu esperit. El 
cantaor mai va poder veure El Sur. 
L’espectacle reprèn la seva passió 
per la música i el ball, un amor per 
aquestes arts com a manera d’en-
tendre la vida.e

Una trobada màgica entre el core-
ògraf Víctor Ullate i Enrique Mo-
rente a l’Alhambra de Granada va 
crear una admiració mútua entre 
els dos mestres. Aquesta relació va 
motivar Morente a llegar a Ullate 
una sèrie de composicions inèdites 
gravades per ell i la seva filla Estre-
lla. Ara el teatre Poliorama de Bar-
celona acull del 21 d’octubre al 2 de 
novembre El Sur: homenaje a Enri-
que Morente, un espectacle produ-
ït per la companyia del coreògraf 
que ja havia presentat al teatre Vic-
tòria el 2006 però amb la novetat de 
la música que Morente va deixar en 
herència a Ullate. 

“És una obra molt racial, que fu-
siona la dansa contemporània amb 
la clàssica i que enfonsa les seves ar-
rels en el flamenc”, explica Ullate. 
“La música és inèdita, no ha sigut 
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Admiració 
Ullate vol 
“agrair a 
Morente tot el 
que ens va 
donar en vida”
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