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�RELLEU GENERACIONAL

Després de prop de vint anys, el 

Grup Focus, l’empresa teatral més 

gran del país, deixa la presidència 

de l’Associació d’Empreses de 

Teatre a Catalunya (Adetca) en 

mans de La Perla 29. Bet Orfila, 

productora de la companyia 

d’Oriol Broggi, ha rellevat Xavier 

Marcé, vicepresident de Focus, 

que serà assessor de Cultura al 

servei del regidor socialista Jaume 

Collboni. Un autèntic recanvi 

generacional. Serà, com diu la 

mateixa nova presidenta, “un canvi 

d’estil”. Queda clar que Orfila no 

té res a veure amb Marcé. 

�HEGEMONIA

Focus és, de llarg, l’empresa 

teatral que més diners dedica 

a produir teatre. A Barcelona, 

té quatre sales (el Romea, la 

Villarroel, el Goya i el Condal) i 

capacitat per omplir-les durant 

una temporada amb programació 

pròpia. En els últims anys han 

gastat més quartos que mai i han 

consolidat la seva hegemonia. 

L’activisme del president del grup, 

Daniel Martínez, és inesgotable.

�REPTES

Però calia que l’Adetca demostrés 

a la professió que en els últims 

anys ha aparegut gent nova amb 

ganes de fer les coses d’una altra 

manera. Potser d’una manera 

més col·legiada, com promet 

Orfila que serà la seva gestió de la 

patronal teatral. Els reptes que té 

al davant són enormes, com què 

fan per baixar la mitjana d’edat 

del públic, quina veu donen a les 

companyies joves que han sortit 

en els últims temps, com milloren 

la relació amb el teatre públic, 

com incideixen en la política 

cultural del país i de la ciutat... 

Poca broma.
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Teatre

Un monòleg amb el títol Tinc 50 

anys i sóc dona amb una 

publicitat que s’inspira en la 

famosa foto de Christine Keeler  

porta a altres muntatges que 

s’estructuren com una 

successió d’acudits sobre les 

peculiaritats de gènere. Errònia 

suposició. El text pòstum que 

Julià Peiró va regalar a la seva 

companya, l’actriu Sílvia Alabart, 

és una peculiar obra protesta 

sobre com haver arribat als 50 

sense haver defallit en l’intent i 

de pas reivindicar un altre model 

de dona madura. Amb l’excusa 

d’una festa d’aniversari 

sorpresa i el misteri d’un nòvio 

absent (brasiler, quinze anys 

més jove) van passant temes 

com la iniciació sexual, 

l’avortament –un pèl forçat en la 

seva aventura londinenca–, la 

maternitat, la malaltia, el 

maltractament, el desig en la 

maduresa, la vellesa i l’amistat, i 

amb un to ferm, sorprenentment 

reivindicatiu. –Juan Carlos 

Olivares
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BARTS. Fins al 13 de juliol.
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Daurrodó

L’artista brasiler Cildo Meireles 

parla de temes socials i polítics, 

alhora que ho fa de qüestions 

estètiques i ètiques, en unes 

obres que prenen la forma 

d’objectes i instal·lacions. La 

seva proposta al TNC és un 

muntatge que transcorre en un 

espai no convencional, al voltant 

d’un escenari central, i amb 

molt d’humor, poesia i una 

mirada atenta al món 

contemporani.

Teatre Nacional. Pl. de les Arts, 1. 

Glòries (L1).  23 €. De dc. a ds., 

20 h. Dg., 18 h. Del 30 de juny al 

10 de juliol.

El cor de les tenebres

La companyia Teatro de los 

Sentidos, amb seu al Polvorí de 

Montjuïc, regelleix l’obra de 

Joseph Conrad sobre 

l’enfrontament entre la 

civilització i una societat encara 

‘salvatge’, en una adaptació 

escènica que va encara més 

enllà i que busca on és la llavor 

del mal.…
El Polvorí de Montjuïc. Camí 

Polvorí, 1. Espanya (L1-L3). 20 €. 

De dl. a dg., 19 i 21 h. Del 5 al 11 

de juliol.

Hazte banquero. Tarjetas 

Black: todo lo que quisieron 

ocultarte, con sus propias 

palabras

Espectacle inspirat en una 

història ben real, dràmatica, 

però sobretot absurda i 

atroçment còmica. Caja Madrid 

(avui Bankia), va produir per si 

mateixa la setena part del forat 

de centenars de milers de 

milions que constitueix 

l’esvoranc a l’economia 

anomenat ‘crisi’. La trama que 

van destapar els ‘correus de 

Blesa’ és la trama de com es va 

crear aquesta ‘crisi’. Avui, 

aquells que van obrir el cas 

Bankia i van fer que els correus 

que van dur a les Targetes 

Negres veiessin la llum, ens 

explicaran com ha anat 

realment la història.

Teatre Poliorama. La Rambla, 

115. CAtalunya (L1-L3). 14 €. De 

dt. a dj., 21 h. Del 5 al 7 de juliol.

La gent que em veu

Un indigent una mica peculiar és 

l’únic testimoni de l’assassinat 

que investiga un frustrat 

inspector de policia. Les visions 

del món de tots dos es 

sacsegen quan el vagabund no 

vol revel·lar al policia el que va 

presenciar. Una obra d’Alba 

Moyano dins el Festival Barcino 

de l’Almeria Teatre. 

Almeria Teatre. Sant Lluís, 64.  

Joanic (L4). 20 €. Dj., 21 h. Del 30 

de juny al 28 de juliol.

Les bruixes de Salem

L’any passat va fer un segle del 

naixement d’Arthur Miller, un 

dramaturg l’obra del qual es 

caracteritza per una forta 

càrrega social i política, amb un 

esperit crític que, a ‘Les bruixes 

de Salem’, al·ludeix a un episodi 

d’histèria col·lectiva registrat a 

Salem (Massachusetts) el 

1692. Una petita comunitat 

rural amb unes normes 

religioses i de conducta 

especialment estrictes es veu 

sacsejada per un rumor: una de 

les noies del poble és víctima 

d’un maleﾛci.

Teatre Grec. Pg. Santa Madrona, 

36. Poble Sec. 18-30 €. 22 h. De 

l’1 al 5 de juliol.

Li diuen mar

‘Li diuen mar’ és el títol de la 

peça resultant de l’edició 

d’enguany del projecte del 

Teatre Tantarantana, la 

coreògrafa Constanza Brncic i el 

dramaturg Albert Tola que uneix 

paraula, dansa i música. 

Constanza Brncic dirigeix un 

muntatge amb dramatúrgia i 

textos de Tola i música de Nuno 

Rebelo sobre viatges reals i 

interiors, solitaris i col·lectius 

que ha posat a treballar plegats 

tant alumnes i professors dels 

instituts Milà i Fontanals i 

Consell de Cent, com els 

organitzadors i participants del 

cicle d’activitats Habitació 

1418 (CCCB-MACBA), avis i 

àvies convocats amb l’ajuda de 

TotRaval i la Fundació Arrels i un 

cor de cantants que participa en 

el projecte Clavé XXI (Palau de la 

Música Catalana).

CCCB. Montalegre, 5. Catalunya 

(L1-L3). 5 €. De dv. a dg., 20 h. De 

l’1 al 3 de juliol.


