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01. 
LA FORÇA OCULTA
Ivo Van Hove i el seu Toneelgroep 

Amsterdam tornen al Grec per 

oferir-nos una obra passada per 

aigua basada en una novel·la 

clàssica neerlandesa de Louis 

Couperus. � Teatre Lliure: 

Montjuïc. Ds. 2 i dg. 3. 

02. 
AFASIANS
La companyia experimental Los 

Corderos i el duet musical Za! 

uneixen forces per plantar-nos als 

morros una conferència-ritual on 

segur que ens ho passarem pipa.  

� Mercat de les Flors. Del 2 al 5 

de juliol.

03. 
LEHMAN TRILOGY
Stefano Massini descriu l’origen 

del capitalisme modern a través 

de la nissaga Lehman, l’explosió 

de la qual va provocar l’inici de 

la bestial crisi que encara estem 

patint. � La Villarroel. De dt. a dg.

04. 
CAÏM I ABEL
Marc Artigau ha escrit una obra 

que ens entra per l’orella com feia 

temps que no ens passava en un 

teatre, encara que la segona part 

ens resulti un xic inversemblant.  

� Biblioteca de Catalunya.  

De dimarts a diumenge.

05. 
EL PROFETA
Els xavals de La Calòrica han 

prorrogat aquesta obra que ens ve 

a dir que les creences de cadascú 

són tan il·lusòries com la vida 

mateixa. � Teatre Tantarantana. 

De dimecres a diumenge.

Tots les crítiques  
a timeout.cat

Aquest Grec és el cinquè de 
Samon Timï com a director i- ﾛns 
ara, només l’hem vist al seu 
despatx de la Virreina. No l’hem 
trobat dirigint res, encara que ho 
hagi fet durant la temporada a 
diferents teatres de la ciutat. Diu 
que serà el seu últim Grec i per 
aixî ha decidit ﾛcar.hi cullerada 
amb Estació Tèrminus.

És un espectacle de creació 
La peça que veurem no és un 
Shakespeare ni un Stoppard, 
sinó un espectacle que ha creat 
ell des de zero amb la seva 
dona, Magda Puyo.“És un 
patchwork de tot el que hem fet 
fins ara –diu–, des del teatre 
visual a Arcàdia o Confessions a 

Al·là”. 

Sobre les múltiples formes de 
violència  
El seu Grec és molt polític i ell 
resumeix en la seva peça quines 

intencions ha tingut a l’hora de 
programar. Estació Tèrminus, de 
fet, parla de “les múltiples 
formes de violència”. Tindrem, 
per exemple, la roda de premsa 
de després d’un atemptat, 
escoltarem la història d’un 
gihadista català...

Amb actors que també són 
creadors  
Simó deixa clar que per muntar 
Estació Tèrminus necessitava 
uns actors especials o, com diu 
ell, “amb una disposició 
particular a experimentar”. 
Intèrprets que cantin, toquin un 
instrument, ballin. Són Pep 
Ambròs, Pepo Blasco, Judit 
Farrés, Blanca García-Lladó, 
Jordi Oriol i Kathy Sey.

Contemporani i amb el públic 
al voltant 
Tot està organitzat a partir de 
càpsules dramàtiques. El públic 

estarà dins la peça, ja que seurà 
als bancs del hall d’una estació 
de tren. Simó i Puyo, de fet, 
s’han inspirat en el que passa a 
les estacions, on sents trossos 
de conversa, veus escenes a 
mitges, etc. “Estem tan 
acostumats al melodrama 
casolà, que quan ens posen al 
davant una cosa diferent ens 
costa”, dispara.

I no és un pamﾜet"  
Això, a més, no és cap pamflet 
bonista o esquerranós. 
“Apareixen opinions de tota 
mena”, avisa Simó. La peça 
comença amb el discurs “força 
atractiu” d’un neonazi que 
acaba d’apallissar una persona. 
“Al final, serà l’espectador qui 
es decantarà per un costat o per 
l’altre”, remata.
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Ramon Simó surt de l’ombra i exhibeix el seu vessant de director 
amb ‘Estació Tèrminus’. L’ Boesfv!Hpnjmb!esbrina de què va

‘Estació 
Tèrminus’ 

Mercat de les 
Flors. Del 2 al 7 

de juliol 


