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Focus aprofita l’estiu per reorientar el Teatre Condal
car l’ambient d’una festa major. 
“Volem que recordi una carpa per-
què puguem fer un producte que ne-
cessita més proximitat que d’al-
tres”, afegeix González. Al marge de 
la qualitat dels espectacles, el més 
important del festival és que reflec-
teix el moment de transformació 
que viu un dels teatres més impor-
tants de Focus. Variety serà un banc 
de proves per a la reorientació de la 
línia artística del teatre prevista per 
al curs 2016-2017. La temporada vi-
nent s’hi podran veure una comèdia 
d’un autor català conegut i dos mu-
sicals de format mitjà dels quals 
González no revela cap detall més. 
“La temporada que ve sí que reflec-
teix l’onada que volem agafar”, asse-
gura. L’estrena d’aquesta comèdia 
implicarà que el gran èxit de la pas-
sada temporada del Condal, Caiguts 
del cel, de Sébastien Thiéry i amb 
Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Car-
les Fernández i Anna Barrachina, es 
reposi en un altre teatre del grup a 
la tardor. Es podrà veure durant 
unes setmanes al Teatre Goya. 

El Teatre Romea també viu un 
moment de canvi. Al setembre Bor-
ja Sitjà, que abandona el teatre al fi-
nal d’aquesta temporada per dirigir 
l’Arxipèlag de Perpinyà, tornarà a 
Barcelona per presentar la tempo-

rada que ha deixat tancada, i els res-
ponsables de Focus es donen marge 
fins al gener per trobar-li substitut. 
En aquest sentit, González subrat-
lla que la casa no té cap “prejudici” 
sobre si el futur director ha de tenir 
un perfil més artístic o més bregat 
en la gestió. 

Veterans i valors emergents 
La programació del Variety arren-
carà amb El amor es Pa Ná, d’Alex 
O’Dogherty (del 26 de maig al 5 de 
juny). Com que O’Dogherty és un 
personatge més conegut per les se-
ves actuacions televisives, el seu es-
pectacle es podrà veure durant més 
temps. El festival seguirà amb Di-
versiones originales, que suposarà el 
debut a la ciutat del grup de cant a 
cappella B Vocal (del 9 a l’11 de 
juny); el circ contemporani de la 
companyia Garbuix (del 17 al 19 de 
juny), i la combinació de música, 
humor i teatre gestual de Be God Is, 
de la companyia Espai Dual (del 28 
al 30 de juny). 

Guillem Albà & La Marabunta hi 
actuaran del 8 al 10 de juliol i el fes-
tival acabarà, del 15 al 31 de juliol, 
amb la companyia de teatre gestu-
al Yllana, que aquest any fa 25 anys. 
Hi presentaran tres espectacles: 
666, Brokers i PaGAGnini.e

Be God Is, d’Oriol Pla, Blai Juanet i Marc Sastre, 
fusiona música, humor i teatre gestual. CLÀUDIA SERRAHIMA

La productora teatral impulsa el Variety, un nou festival d’humor, circ i música fins a l’agost

ARTS ESCÈNIQUES

El Grec ja no és l’únic festival d’arts 
escèniques que es fa a Barcelona al 
juliol. Focus treu el cap en aquest 
terreny amb la primera edició del 
festival Variety, formada per vuit 
espectacles d’humor, música i circ 
que es podran veure al Teatre Con-
dal del 26 de maig al 31 de juliol. 
Com diu el vicepresident i cap de 
contingut de Focus i responsable 
del Teatre Condal, Jordi González, 
l’empresa “s’ha trencat les banyes 
per apuntar noves idees més arris-
cades” i portar al seu teatre “pro-
ducte nacional” que han anat “per-
seguint però que no ha tingut la se-
va rèplica en la cartellera de mane-
ra oficial”. El festival també vol 
combinar clàssics i espectacles 
més innovadors i aspira a exhibir, 
segons González, “el millor de l’Es-
tat i el que s’hagi pogut veure a Ca-
talunya però que hagi quedat fora 
del mercat”. 

Per al Variety, que fa una picada 
d’ullet a la coneguda revista d’arts 
escèniques, l’aforament del Condal 
quedarà reduït a 300 o 400 locali-
tats i la platea estarà decorada amb 
una garlanda de llums que vol evo-
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La bellesa  
com a màscara 

una cara... normal. Vaja, tot un lleig. 
I ho diu: “Jo no podria estar amb un 
tio que no em trobés guapa”. I con-
seqüentment l’abandona després 
d’una primera escena que barreja, 
amb la coneguda habilitat de Neil 
LaBute, la violència amb l’humor, i 
que Sara Espígul esprem amb un 
gran sentit de la teatralitat per ficar-
se el públic a la butxaca. 

La Meritxell i la Carla, dues ami-
gues, i l’Edu i el Tony, dos amics que 
a més treballen en el torn de nit en 
algun magatzem logístic de qualse-
vol polígon industrial. Quatre per-
fils per a una comèdia amargant 
que posa en joc l’amor i l’amistat i 
mostra el costat menys agraït i més 
egoista dels personatges. I ho fa 
amb humor i mordacitat. El més 

notable és sens dubte la feina de la 
directora Marilia Samper, 

tant per una posada en 
escena enginyosa, ple-

na d’idees, tremenda-
ment creïble en la vio-
lenta baralla entre els 
dos nois, com per una 
brillant direcció d’ac-

tors, els quals, esclar, 
estan superbs. Deixeu-

me, però, destacar el cinis-
me i agressivitat de Joan Car-

reras i l’enervant perruquera de Sa-
ra Espígul. Pretty fa riure força, pe-
rò darrere del riure hi ha una 
desagradable evidència.e

‘Pretty’ LA VILLARROEL 118 DE MAIG 

Tots volem ser atractius. 
Tots tenim alguna cosa 
que pensem que ens di-
ferencia i ens fa especi-
als, alguna cosa que real-

ça el nostre aspecte físic i que a la fi 
ens fa desitjables. I nodrir aquest 
desig és un dels gran negocis de la 
nostra societat. Pretty, però, no par-
la tant de com els homes i les dones 
entren en l’espiral de tenir cura de 
l’aspecte físic sinó de com aquesta 
obsessió amaga una enorme inse-
guretat personal que pot re-
sultar demolidora per a 
les relacions personals i, 
esclar, per a les de pa-
rella, i de com es fa ser-
vir la màscara per 
amagar l’egoisme i la 
superficialitat. 

I això és el que li pas-
sa a la Meritxell, una per-
ruquera amb un buit interi-
or més gran que l’Everest que ha 
sabut per la seva amiga íntima, la 
Carla, que el seu company Edu ha 
fet un comentari aparentment in-
significant en què deia que ella tenia 
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