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xant anar, emetent sons gutu
rals, actuant com un posseït,
provocant que la gent comen
cés a marxar fins que al final
va anar a demanar a Anaïs
Nin que el tragués d’allà i el
portés a un cafè.
L’escriptor, dramaturg i

professor Jordi Coca explica

que va descobrir
aquesta podero
sa conferència
d’Artaud quan
feia la seva tesi
doctoral sobre

Josep Palau i Fabre, i que des
d’aleshores ha volgut portar
la a un escenari. I ho fa per fi
ara al Teatre Akadèmia amb
l’actriu Esther Bové. Coca no
volia reproduir les circums
tàncies de la conferència, si
nó el seu contingut, donantli
nova vida a través d’unperso

natge femení. A través d’una
dona que, vestida de manera
elegant, espera amb el sopar
disposat enuna taula exquisi
dament arreglada a una per
sona que no arriba. “Beu
molt, hi ha trucades que no
contesta i desesperació quan
veu qui li ha trucat”, assenya

laCoca, que apunta que la do
na és una actriu i en aquell
momentdepèrduade control
l’únic text al qual vol tornar
no és cap ficció sinó la confe
rència en la qual Artaud diu
que “el teatre, com la pesta, fa
caure les màscares”. Una do
na extremadament elegant
que, al llarg de l’hora i mitja
que dura El teatre i la pesta,
experimenta una profunda
transformació física i acaba
maquillada gairebé com un
clown.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Antonin Artaud cre
ia que el teatre,
com la pesta, ha de
transformar la so

cietat, la vida, de dalt a baix.
Ha de fer que, com quan ir

romp la pesta,
apareguin aspec
tes de la condició
humana que en
circumstàncies
normals no apa
reixerien. Artaud ho creia i
ho va practicar amb el seu fa
mós teatre de la crueltat. I a
més va oferir una conferència
l’any 1933 titulada El teatre i
la pesta, una xerrada a la qual
va acudir Anaïs Nin i on Ar
taud, a mesura que avançava
en el seu discurs, s’anava dei
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Tecnologies per transformar l’envelli-
ment. Cloenda d’aquest cicle de cine-
fòrumamb la projecció del documen-
tal Cyber-Seniors, del canadenc Saf-
fron Cassaday, 2014.
Palau Macaya. Passeig de Sant Joan,
108 (18 hores). Gratuït.

Passes de tardor a l’Himàlaia. L’auto-
ra, Núria Garcia Quera, parla del seu
llibre.
Biblioteca Jaume Fuster. Plaça Lesseps,
2022 (19 hores).

Música de banda. Concert a càrrec de
la banda simfònica del College Linton
Village, institució que acull alumnes
d’11 a 16 anys, ubicada prop de
Cambridge.
Seminari Conciliar de Barcelona. Diputa
ció, 231 (19 hores).

Rumbacatalana imúsicapopularama-
ziga. Actuació en directe del grup
Rumbamazigha. Gratuït
Fnac Arenas. Plaça d’Espanya (19 h).

100 consells perquè el teu cervell vis-
qui 100 anys. Lluís Llach presenta
aquest llibre juntament amb l’auto-
ra, Àngels Navarro.
Casa del Llibre. Rambla de Catalunya, 37
(19 hores).

Villa Triste. Presentació d’aquesta no-
vel·la negra de l’italià Fabio Girelli.
Llibreria La Impossible. Provença, 232
(19.30 hores).

Monozukuri: Hand made in Japan. In-
auguració d’aquesta exposició d’ar-
tesania japonesa.
Centre d’Artesania Catalunya. Banys
Nous, 11 (19.30 hores).

SalaMontjuïc.Concert de jazzmanou-
che amb el grup Barnouche (20.45
hores) i projecció de la pel·lícula Re-
latos salvajes, de Damián Szifrón
(22.15 hores). 6 euros.
Fossat Santa Eulàlia del Castell de Mont
juïc (obertura de portes, 20.30 hores).

Música als Parcs. Concert de clàssica a
càrrec del D&B Dúo (21 hores, Turó
Park) i concert de jazz a càrrec de Jei-
tinho (20 h, Pantà de Vallvidrera).
Tots dos gratuïts.

IXMemorialMompou-Bravo. ElsAmics
de Calella. Concert de la soprano Ma-
ria Miró i la pianista Eugènia Gassull
amb obres de Turull, Valls, Montsal-
vatge i Mompou. 5 i 10 euros.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (21 h).

Cicle Hamaques. Concert del guitarris-
ta i compositor argentí Juan Falú. de
música popular i tradicional llatinoa-
mericana.
Sala Sandaru. Buenaventura Muñoz, 21
(21 hores). 10 euros.

Contes d’una nit d’estiu. Contes per a
adults a càrrec de diversos narradors.
L’Astrolabi de Gràcia. Martínez de la Ro
sa, 14 (21.30 hores).

Un estiu a la fresca. Pere Hosta pre-
senta l’espectacle d’humor Tal com
sóc. Gratuït.
Casa Elizalde. València, 302 (22 hores).

Nits d’estiu. L’actriu Mercè Sampietro
presenta el seu espectacle poètic i
musical Sensualitats (20 hores, audi-
tori). Concert demúsica electrònica a
càrrec de Laurel Halo i Throwing
Snow (22 hores, vestíbul).
CaixaForum. Av. Francesc Ferrer i Guàr
dia, 68. 6 euros.

L’amor de la natura i la natura de
l’amor. Concert de la Coral Cantiga.
Recinte Modernista de Sant Pau (22 ho
res). 12 euros.

Barcelona

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (Baix Llobr.)
Nits d’Estiu 2015. Projecció a la fresca
de la pel·lícula Ocho apellidos vascos,
d’Emilio Martínez-Lázaro.
Plaça Catalunya (22 hores).

PREMIÀ DE DALT (Maresme)
Cor i banda. Concert a càrrec del cor i
la Jazz Band de l’escola anglesa,
Sandbach High School. 3 euros.
Teatre de la Societat Cultural Sant Jau
me. Riera de Premià, 147 (20 h).

Girona

CASTELLÓ D’EMPÚRIES (Alt Empordà)
Cor i Orquestra. Concert del cor i l’or-
questra de la Royal Grammar School
of Guildford, Anglaterra. Gratuït.
Basílica de Santa Maria (20 hores).

!Esther Bové protagonitza al Teatre Akadèmia, dins del festival Grec,
‘El teatre i la pesta’, una conferència d’Antonin Artaud del 1933 que
Jordi Coca porta a escenamitjançant una elegant actriu que espera
per sopar algú que no arriba, i que acaba recitant aquest text sobre la
necessitat que el teatre, com la pesta, canviï la societat

‘EL TEATRE I LA PESTA’
Teatre Akadèmia
Buenos Aires, 47
Fins al 26 de juliol

lameva.barcelona.cat/grec
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