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El Palau Robert recorre en una exposició els 44 anys de vida de la popular companyia teatral

Els colors deComediants

PALAU ROBERT

La clausura dels Jocs de Barcelona va ser a càrrec de Comediants

Llunes somrients i sols feliçosde
galtes rodones. Planetes de plàs
tic coloristes que s’eleven pel
cel. Desenes demàscares de dia
bles vermellosos i banyuts. Ca
valcades surrealistes ambperso
natges impossibles, com un
enorme nas amb ulleres i bigoti
que desfila, grans peixos plate
jats que caminen i una maleta
d’uns quants metres d’alçària
que té incrustada en un lateral...
l’estàtua de la llibertat. Vestits,
cartells, teatrets, projeccions...
I foc, festa, llum, imaginació,
cultura popular i Mediterrània.
És el món de Comediants, un
univers amb el qual la compa
nyia catalana de teatre ha fet la
volta almón una vegada i una al
tra i que ara, fins al 28 d’agost,
protagonitza una lluminosa ex
posició al Palau Robert. Una
mostra que va acompanyada, a
pocs metres de distància, a Can
Serra, la seu de la Diputació de
Barcelona, de la projecció ínte
gra dels materials audiovisuals
que formen part de l’exposició
del Palau Robert.
La idea central de la mostra, i

així es titula, és que Comediants
van ser els inventors d’un nou
llenguatge que avui compleix 44
anys i que continua imparable
en teatres, carrers i places dels
cinc continents. Un teatre que
va arrencar l’any 1972 amb les
representacions de Non plus
plis, tot un crit de llibertat enmig
del període gris dels últims anys
del franquisme. Un muntatge
que prefiguraria els elements
que caracteritzarien el grup en
el futur: la recuperació d’ele
ments populars, la ruptura amb
els espais escènics convencio
nals, la vida i el seu cicle festiu o
la utilització de la música com a
element dramàtic, motor del

temps i del moviment i vehicle
de les emocions.
Comediants, inventors d’un

nou llenguatge, comissariada per
dos dels integrants de la compa
nyia, JoanFont –el seu director i
cap més visible– i Dani Freixes,
recorda els grans moments de la
companyia, com la seva obra Sol
solet, del 1978, un cant a la llum
del món, a la naturalesa. O com
la creacióde laprimera edicióde
la popular Fira de Teatre al Car
rer de Tàrrega el 1981. O com
l’emocionant clausura dels Jocs
Olímpics de Barcelona del 1992.
O com les cavalcades per l’Expo
de Sevilla del 1992. O, en fi, com
la representació de tantes obres
de teatre que han aconseguit
una gran acollida com Tempus,
Mediterrània, Llibre de les bèsti
es, La nit... La mostra repassa
també els escenaris i llocs singu
lars de tot el món en els quals
han actuat, que van des de
l’aqüeducte de Segòvia a l’esta
ció de Times Square, el Battery
Park de Nova York, la Pedrera,
el Retiro, Maracaná, l’Opera
House de Sydney i el Palais des
Papes d’Avinyó.
I per descomptat hi ha un re

corregut pel que els comissaris
anomenen el rebost de Comedi
ants, des del seu mètode de tre
ball col∙lectiu –com recorda
Font, van viure en comuna a Ca
net de Mar, el seu centre d’ope
racions, fins que van començar a
arribar els fills i ja no va ser pràc
tic– fins a les màscares com a
signe d’identitat del grup. Però a
més el rebost dedica una atenció
especial a tres persones ja des
aparegudes però que han estat
molt importants per a la compa
nyia, ajudant a construir molts
dels seus somnis: JulioMartínez
Pérez, l’homedel foc i del gegant
Sol Solet; Lluís Traveria, l’artesà
de la transformació, amb les se
ves màscares i capgrossos, i el
pallasso Joan Montañés, Monti,
polièdric i vital.!

Lamostra
recordaquehan
actuat aTimes
Square, l’Òpera
deSydney
iMaracaná

Cinemadedones i carrer

La 24a edició de la Mostra de
FilmsdeDoneses llançaal carrer
per celebrar l’arribada del bon
temps.AlaplaçaVirreina,albarri
de Gràcia, la Mostra desplega
aquesta nit –a partir de les deu–
una pantalla gran per projectar
de forma gratuïta un programa
denoudecurtsdeJanetPerlman.
Ambladonaenelcentredelesse
ves inquietuds, l’esdeveniment
–queen la seva 24aedició s’estén
pràcticament durant tot l’any–
s’acosta a la figura de la il∙lustra
dora i directora canadenca, no
minadaaunOscarperThetender
tale of Cinderella Penguin (1981).
Aquest serà un dels curts que es
projectaran aquesta nit amb al
tres emblemàtiques obres seves,
com Peguin behind bars (2003),
unaembogidasèriecòmicad’ani

mació sobre la vida al penal de
Knockwurst. Demà dimecres, 8
de juny, laMostraes traslladaa la
Filmoteca (vuit de la nit), on ro
mandrà fins diumenge. La seva
estança a la Filmo arrencarà amb
la projecció de Makemore noise!
Suffragettes in silent film (Fes
més soroll! Les sufragistes en el
cinemamut). Recopilació, realit
zada pel British Film Institut
(BFI), de pel∙lículesmudes sobre
lesprimeresdones sufragistes.!
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Els Simpsons i les matemàti
ques. Curiositats matemàti-
ques que apareixen a la sèrie
Los Simpsons a càrrec de
David Torrents Martín.
Centre cívic Josep M. Trias i Peitx.
Riera Blanca, 13 (18 h).

De Khrusxov a Putin. Conferèn-
cia a càrrec de Rafael Mateos
Ayza, historiador.
Amics de la Unesco. Mallorca,
207 (18.30 hores). 7 euros.

La Barcelona jueva. Presenta-
ció d’aquest llibre de Josep
Alert, a càrrec de Pilar Rahola.
Casa del Llibre. Rambla Catalu
nya, 37 (18.30 hores).

Canvi climàtic: I jo què puc fer?
Conferència a càrrec de José
Luis Gallego, naturalista.
Casa Golferichs. Gran Via, 491
(19 hores).

Rosa Regàs i la ‘gauche divine’.
Rosa Regàs conversa sobre el
llibre Amics per sempre (Ara
Llibres), amb Victòria Camps.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7
(19 hores).

Londres per a expedicionaris.
Darrera trobada del cicle
Darwin vs. Scherlock, dirigit
per Jordi Serrallonga.
Llibreria Documenta. Pau Claris,
144 (19 hores).

El oficio de viajar. Francesc
Castanyer, guia de viatges per
l’Àfrica Austral, convida a pen-
sar l’experiència de viatjar.
Àmbit Cultural El Corte Inglés del
Portal de l’Àngel (19 h).

Cicle òpera, per què no?: ‘El
Rossinyol i altres faules’, d’Ígor
Stravinski. Projecció d’una
producció del Festival d’Ais de
Provença 2010 (2 h 10 m).
Institut Francès de Barcelona.
Moià, 8 (19.30 hores).

Syriza. La gran esperanza rota.
Presentació d’aquest llibre
d’Aitor Sáez i Gerard de Josep.
Llibreria Laie. Pau Claris, 85
(19.30 hores).

Homenatge a Carles HacMor.
Antoni Clapés, Xavier García,
Laia Martínez i López i Víctor
Sunyol reciten poemes amb
l’acompanyament musical de
Bikimel (piano i veu), Marta
Darder (acció i veu) i Miquel
Àngel Marín Ribes (clarinet i
veu). Coordina l’acte Ester
Xargay.
Biblioteca de Catalunya  Sala
Llevant. Hospital, 56 (20.30 h).
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Exposició

COMEDIANTS,
INVENTORS
D’UN NOU
LLENGUATGE
PALAU ROBERT

FINS AL 28/VIII

Cinema

CITES

SALVADOR LLOPART

Gihadisme i xenofòbia

Xenofòbia, extremisme ideolò
gic i l’Estat Islàmic són els te
mes que es debatran avui al se
minari que té lloc a la Universi
tat Ramon Llull, a les 18.30
hores.
Al V Seminari sobre Gihadis

me que organitzen la Fundació
Internacional Olof Palme i la
Fundació Rafael Campanals, la
conferència inaugural se centra
en l’EI com a nova amenaça glo
bal i anirà a càrrec de Miguel
Ángel Ballesteros, general de
l’exèrcit espanyol i director de
l’Institut Espanyol d’Estudis
Estratègics.
En aquest debat participen l’al
caldessa de Santa Coloma de
Gramenet, Núria Parlon; el pe
riodista i coordinador de l’àrea
informativa de terrorisme de La

Vanguardia, EduardoMartín de
Pozuelo, que és a més coautor
del llibre Objetivo: califato uni
versal. Claves para comprender
el yihadismo, editat per Libros
deVanguardia; el director gene
ral de la PoliciaMossos d’Es
quadra, Albert Batlle; l’eurodi
putada eslovena del Grup Socia
lista Europeu, Tanja Fajon, i el
professor de l’FCRI Blanquer
naURL, Xavier Casals, doctor
en Història Contemporània.!

Debat

DEBAT SOBRE GIHADISME
UNIVERSITAT RAMON LLULL

18.30 HORES

NURIA JIMÉNEZ COT

JUSTO BARRANCO

El seu camí
comença el 1972
amb el crit de
llibertat del
muntatge
‘Non plus plis’

El general de
l’exèrcit espanyol
conduirà la
conferència sobre
la ideologia i
l’acció de l’EI

MOSTRA FILMS DE DONES
CURTS D’ANIMACIÓ.

PLAÇA VIRREINA. 22 H. GRATUÏT

A la plaça de la
Virreina deGràcia
es projecten
nou curts
realitzats per
Janet Perlman

del dia


