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primer a la Sala Trono de Tar
ragona i des d’avui al Versus
Teatrebarceloní.
El director i protagonista del

muntatge, Xavi Àlvarez, expli
ca que la nova companyia sor
geix de gent amb experiència
que vol fer muntatges creats a
foc lent idesd’unarebel∙liama

dura, sense ne
cessitat de sortir,
assenyala, vestits
de conill o amb
cap de llop ni de
masturbarse a

escena: muntar peces ben es
crites com El camp, un thriller
que, recorda, noparla de temes
derabiosaactualitatperòsí“re
volucionaris, perquè toca la
quotidianitat,allòmésprofund:
què passa a les famílies, a les
nostres decisions del dia a dia,
perquènoprenemdecisions”.

L’obra,enlaqualesdescobri
rà que el protagonista té greus
problemes amb les drogues,
parla, diu Àlvarez, de la nostra
contínua recerca de solucions
fora,perexemple,alcamp.Par
la que busquem el sentit de la
vida lluny, amb grans canvis,
quan de vegades n’hi ha prou

amb modificar gestos quotidi
ans.Iparladecomtoteslesnos
tres accions engeguen alguna
cosa, encara que decidim no
mirar. “Lasocietatestàrefugia
da en l’infantilismedel jo nohe
estat i del jo no ho sé, i és gent
que té 40 anys i es treu la res
ponsabilitat de les seves acci
ons, s’amaga en la ignorància.
L’obra denuncia aquests adults
que segurament sónnens ferits
però nohan fet res per arreglar
la seva situació”, conclou el
director.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Un metge d’enorme
reputació i la seva
donahandecidit es
capar de la ciutat.

Canviarla per l’idíl∙lic camp.
Deixar enrere l’estrès i comen

çar una nova vida
amb els fills. Però
tot queda enqües
tió quan una nit el
metge tornaacasa
tard i amb una
desconegudaalaqualhaauxili
at a la carretera. Quan ella es
desperti, es comprovaràqueen
realitat no és tan desconeguda.
ÉsElcamp,uncrípticthrillerde
Martin Crimp sobre la nostra
incerta vida actual que la com
panyia La Niña Bonita ha triat
per al seu debut a la cartellera,

VERSUS TEATRE

AGENDA
Si voleu publicar una activitat en aquesta pàgina o a l’agenda digital de La Vanguardia, entreu i creeu el vostre compte a:www.lavanguardia.com/agenda

I de sobte, unaestranya

Una escena d’El
camp, deMartin
Crimp, que a
partir d’avui
es representa
al Versus Teatre
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El Documental del Mes. Projecció de
The Visit, un documental de Michael
Madsen, 2014, 83 minuts, VOSCAT.
Biblioteca Esquerra de l’Eixample  Agus
tí Centelles. Comte d’Urgell, 145147
(18 hores). Gratuït.

Poesia/sexe/poesia. Taula rodona so-
bre Sexe i poesia. Modalitats de l’ex-
plícit, i recital poètic amb Maria Sevi-
lla i Unai Velasco.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

Ángeles y Bienaventurados, María
Zambrano. Conferencia de Fernando
Perez Borbujo, del departament
d’Humanitats de la Universitat Pom-
peu Fabra de Barcelona.
Seminari Conciliar de Barcelona. Diputa
ció, 231 (19 hores). 7 euros.

Iniciació a les TIC: Compres per inter
net.Una aproximació bàsica a les no-
vetats, canvis, eines i aspectes de les
noves tecnologies a càrrec de David
Marco, professor i productor infogrà-
fic.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (19 h).

AinayelabuelosevanaMali.Uncuen
to solidario. Presentació d’aquest lli-
bre que explica el viatge de Jordi Es-
cudé i la seva néta Aina a un poblat
de Mali, amb il·lustracions de Jaime
Vicente.
Llibreria Altaïr. Gran Via, 616 (19 h).

El desierto fértil. Presentació
d’aquest llibre de Josep Lluís Vázquez
Borau (editorial Desclée de Brou-
wer).
Llibreria Claret. Roger de Llúria, 5 (19
hores).

Descalça. Presentació d’aquesta no-
vel·la de Jordi Romeu (ed. Gregal), un
reflex del món rural a mitjans del se-
gle XX.
Casa del Llibre. Passeig deGràcia, 62 (19
hores).

Percepció i realitat: la comprensió dels
mons virtuals. Conferència de Mel
Slater i Mavi Sanchez-Vives.
CCCB. Montalegre, 5 (19 hores).

Els límits del perdó. En el marc dels Di-
àlegs de Pedralbes, xerrada entre

Amelia Valcárcel i Francesc Torralba.
És necessari confirmar l’assistència a:
pedralbes@fragmenta.cat.
ReialMonestir de SantaMaria de Pedral
bes. Baixada del Monestir, 9 (19.30 h).

Hospitals de Sang (19361939) en el
nostre paisatge actual. Conferència
amb projeccions, a càrrec de Carles
Hervas, metge i historiador.
Centre Excursionista de Catalunya (CEC).
Paradís, 10 (19.30 hores).

Pop/rock/blues. Concert i jam session
amb el pianista David Sam. 5 euros
amb consumició.
JazzSí Club. Requesens, 2 (19.45 hores).

Misión S.O.S. (PetiTeatre 2015). Es-
pectacle de teatre familiar.
Centre cívic Drassanes. Nou de la Ram
bla, 43 (19.45 hores).

Parlem amb... Antonia Garcia Porta
conversa sobre la seva nova novel·la
Las dimensiones finitas amb Enrique
Vila-Matas.
Biblioteca Esquerra de l’Eixample. Com
te d’Urgell, 145147 (20 hores).

Clàssica a la Reial Acadèmia. Clàssic
BCN (Anton Serra, flauta; Jaume Tor-
rent, guitarra; Santi Burgos, viola, i
Núria Galvañ, violoncel) interpreta
quartets de Schubert, Fossa i Haydn.
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts
de Sant Jordi. Passeig d’Isabel II, 17. Ca
sa Llotja, 2n pis (20 hores). 15 euros.

Sortir de l’armari. Projecció d’aquesta
comèdia de Francis Veber, França,
2001, VOSE, amb Daniel Auteil, Gé-
rard Depardieu, Thierry Lhermitte i
Michèle Laroque. Entrada lliure.
Institut Francès. Moià, 8 (20.30 hores).

EYECatalunya: Trobada amb creadors
catalans. Trobada amb el psicòleg ex-
perimental Jordi Navarra, la filòsofa
Paula Casal i l’emprenedor socialMo-
hamed El Amrani, entrevistats per
Patricia Caicedo.
Sala de Llevant de la Biblioteca de Cata
lunya. Hospital, 56 (20.30 hores).

Sedayesparto.Alba Guerrero presen-
ta el seu primer treballo discogràfic,
al costat de Rocío Márquez.
El Molino. Vila i Vilà, 99 (21 hores). 20
euros.

!Anna Prats, Sonia Espinosa i Xavi Àlvarez –que amés és el director–
protagonitzen des d’avui al Versus Teatre El camp, un críptic thriller
deMartin Crimp sobre la nostra incerta vida normal. Unmatrimoni es
trasllada al camp per fugir de l’estrès i una nit el marit apareix amb
una dona inconscient, una desconeguda que no ho serà tant.

‘EL CAMP’
Versus Teatre

Castillejos, 179. Barcelona
Fins al 30 de desembre
www.versusteatre.com
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