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París q Sébastien Thiéry, guanyador 
del premi Molière –els guardons 
teatrals francesos– a millor actor 
2015, va pujar dilluns a la nit a 
l’escenari de la gala a recollir el 

premi completament nu. El 
protagonista de Dos homes nus 
–que a més a més és dramaturg– va 
aparèixer en escena, en presència 
de la ministra de Cultura, Fleur 

Pellerin, sense roba i, des d’allà, va 
fer un discurs, que va durar quatre 
minuts, en defensa de millors 
condicions laborals en el sector de 
l’espectacle.
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UN ACTOR FRANCÈS RECULL NU UN PREMI TEATRAL

INFORME POLÍTIC

Europa advoca 
per reduir l’IVA 
del cinema
El ple del Parlament Europeu (PE) 
va advocar ahir perquè els Estats 
membres estableixin tipus redu-
ïts d’IVA a les obres audiovisuals 
que es distribueixen tant per in-
ternet com pels canals tradicio-
nals amb la condició de promou-
re el consum de la indústria del 
continent.

ALS 59 ANYS

Mor Andrew 
Lesnie, director 
de fotografia
Andrew Lesnie, director de foto-
grafia d’El Senyor dels Anells i El Hòb-
bit, va morir als 59 anys després de 
patir un atac al cor. L’australià va 
guanyar un Oscar a la millor foto-
grafia el 2002 per La Comunitat de 
l’Anell, primera de les sis cintes so-
bre els llibres de Tolkien.

FARÀ TEATRE

Carmelo 
Gómez diu que 
deixa el cine
Carmelo Gómez se sent desencan-
tat amb el cine espanyol i per això 
no vol fer més projectes. Ho va dir 
a la presentació de Tiempo sin ai-
re. «Ho deixo perquè em deixen», 
va assegurar l’intèrpret a Europa 
Press. A partir d’ara es dedicarà 
del tot al teatre.

Superherois d’avui dia
3La Hydra s’alia amb Marc Rosich a la comèdia ‘Utilitat programada’

MARTA CERVERA
BARCELONA 

T
ot menys repetir-se és el lema 
de La Hydra, una jove com-
panyia el nucli de la qual es-
tà format per alumnes de 

l’escola de teatre musical Memory 
d’entre 18 i 23 anys. Van debutar 
amb L’últim dia de febrer (2011), un 
text amb dramatúrgia pròpia. El seu 
segon muntatge va ser un homenat-
ge a Salvador Espriu i el tercer, a par-
tir d’avui al Tantarantana, és una co-
mèdia pop i gamberra: Utilitat pro-
gramada. El text el van demanar a 
Marc Rosich, que els el va escriure a 
mida. I la direcció, a Míriam Escurri-
ola, antiga professora seva que ja els 
va acompanyar en el seu debut. 
 Rosich defineix Utilitat programa-
da com «una faula moderna» amb 
ressons de 1984, de George Orwell, i 
Un món feliç, d’Aldous Huxley. El con-
sumisme i la caducitat dels produc-
tes manofacturats, dissenyats per 
durar menys del que seria possible, 
és un dels temes principals de la pe-
ça però no l’únic.

FILLS IL·LEGÍTIMS /Sis nois fruit de rela-
cions il·legítimes entre superherois 
protagonitzen l’obra. Tots han vis-
cut sempre en un búnquer perquè 
ningú sàpiga res de la seva existèn-
cia, que representaria un perill per a 
la societat i també un escàndol. Han 
sigut criats per una misteriosa tuto-
ra (Míriam Alamany, actriu convida-
da) que els alimenta, els educa i els 
manté narcotitzats. Però la fugida 
d’un dels seus pupils, Jimmy, l’únic 
que sabia arreglar els aparells quan 
s’espatllaven, alterarà l’existència 

entre ells i obrirà una esquerda en el 
sistema.
 Cada personatge reaccionarà 
d’una manera diferent a l’últim mis-
satge que ha deixat Jimmy: «Desper-
teu-vos, imbècils». Mario (Mario Sil-
va), el mascle alfa del grup, és par-

tidari de passar a l’atac i utilitzar la 
violència per fugir. Juliane (Júlia Mo-
lins), més conciliadora i happy flower, 
vol evitar problemes i que tot acabi 
bé. Igor (Iñaqui Mur), el més idealis-
ta i naïf però també el més feble i so-
breprotegit, està en la línia de Juli-

ane. Lia (Lídia Casanova), poruga i 
conformista, dubta perquè qualse-
vol canvi l’espanta. I Ella (Maria Sa-
larich / Cristina López), la més raci-
onal, està convençuda que s’ha de 
passar a l’acció. Ella actuarà com 
l’estratega del grup. «El món dels su-
perherois és una excusa per parlar 
de l’educació, de la dependència de 
la tecnologia i del consumisme», co-
menta Rosich.

ENGANY/ «L’obra té alguna cosa d’El 
xou de Truman», comenta Escurriola, 
la directora. «Amb un humor àcid, 
irònic i negre parla del despertar de 
la consciència d’una generació, la 
qual cosa no està tan allunyada del 
que passa entre els joves de l’anome-
nada generació perduda». Utilitat 
programada, afegeix, conté algunes 
referències a l’actualitat social i po-
lítica. «Molts personatges tenen re-
miniscències de la personalitat d’al-
guns dels partits».
 L’espai escènic ha sigut concebut 
per Sarah Bernardy com una metà-
fora de la societat actual. De les pa-
rets pengen cortines de cables elèc-
trics. A terra, electrodomèstics usats 
inservibles serveixen tant de moble 
com d’element per crear espais di-
versos.
 Unitat programada va sorgir d’una 
primera reunió fa dos anys en què 
els actors de La Hydra van fer una cu-
riosa proposta. «L’únic que volien 
era que fes una comèdia pop, gene-
racional, com a mínim amb una can-
çó i, sobretot, on sortissin superhe-
rois perquè volien posar-se malles de 
licra», recorda l’autor de l’obra. Mis-
sió complerta. H 

ESTRENA AL TANTARANTANA

33 Els actors de La Hydra, ahir, al Tantarantana.

FERRAN NADEU

EL TORNEIG DE POLO ES DISPUTA AL RCPB FINS AL 3 DE MAIG VINENT

Tercera jornada del Negrita Cup 
per a La Serreta i Scharlau PT
La Serreta de Guillermo Campos, Andreas 
Golling, Hernán Pieres i Nicolás Ruiz-Gui-
ñazú es va imposar per 10-9,5 al Dinklar 
Polo Team (Guillermo Permanyer, Jan 
Michael Schonlau, Jorge Ayesa i Diogo 
Gallego) en el primer partit de la tercera 
jornada del Barcelona Polo Challenge Ne-
grita Cup, que s’està disputant a la pista 
del Reial Club de Polo de Barcelona. Her-
nán Pieres del Serreta i Diogo Gallego, tots 
dos amb set punts, van ser els màxims 
golejadors del partit.

El torneig va prosseguir amb una ajus-
tadíssima victòria del Scharlau Polo Team 
(Álvaro Calzada, Joanna Mobley, José 
Puebla i Antonio Ayesa) davant el Ron 
Negrita-Los Mariachis (Juan de Dios Pé-
rez, Andrew J. Nulty, Mariano Iturrioz i Pe-
layo Berazadi) per 6,5-6. Tonete Ayesa va 
ser l’autor de tots els gols del seu equip, 
mentre que Berazadi, el millor jugador de 
polo espa nyol, en va marcar quatre, i Itur-
rioz, dos dels sis comptabilitzats pel Ron 
Negrita-Los Mariachis.

La 47 edició del Barcelona Polo Cha-
llenge Negrita Cup prosseguirà divendres, 
1 de maig, a partir de les 14.00 hores.

El Barcelona Polo Challenge Negrita 

Cup forma part del calendari esportiu 
de la Barcelona Equestrian Challenge 
(BECH), un ambiciós projecte de promo-
ció impulsat per l’Ajuntament de Barce-
lona, el Govern d’Espanya i el Reial Club 
de Polo de Barcelona, amb l’objectiu 
d’acostar el món del cavall, l’hípica i els 
valors esportius a la societat en general.


