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ESPECTACLES
ESTRENES DEL DIA DE NADAL ► TEATRES SANT VICENÇ, LA FARÀNDULA i LA BÀSCULA

«Santa Nit», l’altra història del Nadal
Una divertida i un punt desvergonyida comèdia de Cristina Genebat a la Creu Alta
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Un assaig de «Santa Nit», que dirigeixen Jordi Bueno i Jaume Pont al Sant Vicenç

CARLES GASCÓN

En diuen «els altres Pas
torets» perquè a aquesta 
comèdia de Cristina Genebat, 
Santa Nit, els personatges 
viuen unes històries entrecre
uades a la Barcelona actual 
però tenen noms que evoquen 
els personatges de l'obra de 
Folch i Torres. Uns paral·lelis
mes que busquen la rialla de 
l’espectador.

Aquesta és l'estrena 
d'aquest Nadal (aquest diven
dres, dia 25 a les 22h) al 
Teatre Sant Vicenç (Montllor 
i Pujal, 103), sota la direcció 
de Jordi Bueno i Jaume Pont. 
El primer torna a l'escenari 
creaualtenc 10 anys després 
de dirigir / ara què?, escrita per 
ell mateix.

Santa Nit (que es veurà 
també els dies 2, 8, 9, 15 i 
16 de gener). Representa un 
canvi a la tradicional estrena 
d'aquest dia. De fet, l'obra no 
està recomanada a menors de 
16 anys. És «un punt desver

gonyida, amb un rerefons crí
tic», avisen els del Sant Vicenç 
sobre aquestes peripècies de 
dos amics a l'atur, el Lluc i el

Rubén, que celebren el Nadal 
en un terrat del Raval. També 
hi ha la seva amiga, Maria, 
que està a punt de donar a

llum juntament amb la seva 
parella que acaba de conèixer, 
en Pep. Us sona d’alguna cosa 
l’escena? Doncs espereu que

«Políticament
incorrecte»

El Grup de Teatre Tatxa 
estrena a La Bàscula, 
per la seva banda (dia 
25), la coneguda 
comèdia Políticament 
incorrecte, de Ray 
Cooney. Una suite al 
Palace, un polític, una 
diputada, un cos 
inoportú... i tot es 
complica. Fins el 17 de 
gener (www.bascula.cat).

arribin la Isabel, el Lucio, el 
Sat, el Jeremies, el Dr. Bou... 
En total, una quinzena de per
sonatges, els principals dels 
quals estan interpretats per 
Oriol Rifer, Llorenç Costa. Cris
tina Barbero, Gerard Llobregat 
i Maria Manyosa.

Recordem, a més, que per 
Sant Esteve aquí s’estrenen 
E/s Pastorets (17.30 h) ■

«Qui talla el bacallà?», 
adaptació d’una comèdia 
de Lars Von Trier
Funció única el 25 al Teatre Principal

C. GASCÓN

Una de les novetats de la 
temporada de La Joventut 
de La Faràndula és que es 
recupera, anys després, una 
estrena pel dia de Nadal. El 
retorn pot ser sonat perquè 
no és un títol a l'ús. Qui talla 
el bacallà? és una adaptació 
d’una comèdia de Lars Von 
Trier, i que el faranduler Arnau 
Solsona porta per primer cop 
a Catalunya a un escenari tea
tral. Serà al Principal (22h).

Els que s'espantin amb el 
nom del director danès, pot
ser pensant en Dogville (amb 
Nicole Kidman) o Melanco
lía. de la seva «Triolgia de la 
Depressió, tindran una sor
presa amb Qui talla el bacallà?, 
ja que parteix de Dlrektoren for 
det hele (en anglès The Boss 
of It All i en castellà coneguda 
com El jefe de todo esto), una 
comèdia que va aspirar a 
millor pel·lícula al Festival de

San Sebastián el 2006, entre 
altres nominacions.

Explica com l’amo d'una 
empresa de serveis informà
tics es va inventar que el pro
pietari real viu als EUA, i així 
evitava responsabilitats de 
qualsevol error. S'hi comuni
cava per correu, deia, però el 
dia que es ven l'empresa el 
comprador insisteix en conèi
xer pesonalment el president. 
Per sortir del pas, contracta 
un actor fracasat perquè inter
preti aquest paper.

Amb perspectives d'un mal 
final, l’actor comença a impro
visar. entre dilemes morals i 
situacions absurdes. Ho inter
preten membres de la Joventut 
de la Faràndula, els membres 
de la cia. AIGalliner Óscar Cas
tellví i Albert González, i altres 
com Jaume López, Mònica 
Gatell, Oriol Puig, Mercè Gar
cia. Maria Glosas, Jan Saura, 
Manel Dalmases, Anna Canet 
o Mireia Fernández ■

Assaig de ia Joventut de La Faràndula, que estrena l’obra al Teatre Principal el dia de Nadal

Pastorets
TEMPORADA 2015-2016

Direcció;
Esther Mas, Alba López

Amb la col·laboració 
dAntoni Garcia i Albert Mitjans

de Josep M. Folch i Torres

desembre: 26 i 27gener: 1, 2, 3, 6, 9, 10,17 i 24 a 2/4 de 6 de la tarda

Cervebat
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