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Teatre

�VAN HOVE
En els cinc anys de Grec de 
Ramon Simó, haurem tingut 
la sort d’empassar-nos quatre 
espectacles sublims d’Ivo van 
Hove, de la grandiloqüència de 
les ‘Tragèdies romanes’ a la 
intimitat de ‘La veu humana’, i 
fins i tot podem dir que el recent 
‘La força oculta’ és el més fluix de 
tots, encara que el recomanaria 
a un gos. El problema és que, 
segurament, no el tornarem a 
veure mai més. Vindrà un nou 
director del Grec –si és que surt 
el concurs, si és que es fa un 
concurs, si Simó marxa...–, que 
tindrà uns altres gustos i la festa 
s’haurà acabat.

�EL QUE HEM APRÈS
Els anys anteriors a la crisi vam 
descobrir el bo i millor del teatre 
europeu gràcies a la vinguda 
dels Ostermeier, Lepage, Peeping 

Tom, Rosas, Thiérrée, Liddell, 
Castellucci... artistes que ara 
tastem amb comptagotes i, sovint, 
fora de Barcelona. Gent que ha 
influït molt els xavals que van 
créixer teatralment fa deu anys, 
la gosadia dels quals sembla 
d’un altre temps, quan érem més 
valents. Nois i noies que volen ser 
contemporanis i als quals moltes 
vegades no els deixen ser-ho.

�HISTÒRIA
A Barcelona, les modes, les 
tendències, quan parlem de teatre, 
mai no tenen temps d’assentar-
se, d’agafar gruix. Anem d’una 
banda a l’altra: ara som moderns, 
ara som casposos, ara apostem 
per l’autoria local, ara apostem 
per la dansa... I així cada any. 
Es creen públics que després es 
destrueixen. I així fins a l’infinit, 
fins a quedar-nos sense història, 
sense tradició.

Què vindrà després?

Treplev
Per Andreu Gomila

L’obra de Stefano Massini és la 
historia del capitalisme als 
Estats Units mitjançant la vida 
d’uns immigrants alemanys, 
des que van obrir una botiga el 

 a labama ns al , 
quan l’imperi Lehman Brothers 
va entrar en fallida al 
començament de la crisi que 
encara patim. 

Pero Henry (Santi Ricart), 
Emanuel (Oscar Muñoz) i Mayer 
(Jordi Rico) no són els taurons 
de Wall Street que especulen 
amb productes financers tòxics, 
sinó uns pioners que volen 
progressar social i 
econòmicament. I d’ells parla el 
llarg primer acte. Ja en el segon, 

treu el cap el demoníac Philip 
(David Vert) i el genuí tauró 
Robert (Rubèn de Eguía) i el text 
esdevé una mica més corrosiu. 
El conjunt, però, és un gran 
mirall neutre sobre l’evolució 
del capitalisme covat amb força 
humor i fantàsticament 
interpretat. –S.F.

NOTA AL PEU Un viatge als 
orígens del capitalisme.

Lehman trilogy
����

La Villarroel. 
Fins al 31 de juliol.

També s’estrenen

Appearance
La companyia holandesa 
dedicada a l’art en viu 
establerta a Eindhoven United 
Cowboys forma part de la 
programació del Grec 2016 
amb ‘Appearance’, nova peça 
que forma part d’un conjunt de 
performances que la tropa 
inclou dins del seu cicle ‘Nude 
Studie Menú’, que funcionen 
per si soles o poden 
representar-se en una sèrie i 
que parteixen de la nuesa del 
cos humà per mostrar la 
vulnerabilitat i l’energia dels 
artistes que les interpreten. 
Hiroshima. Vila i Vilà 61-67. 
Paral·lel (L2-L3). 18 €. De dj. a 
ds., 21 h. Fins al 16 de juliol.

El bon pare
Una tragicomèdia que parla de la 
gura masculina i la paternitat a 

través de la vida de Roger Denís, 
que interpreta Lluís Soler, un 
alcalde d’una petita ciutat de 
províncies a qui la vida se li 
desmunta de sobte quan les 
coses no li podien anar millor en 
la política, però que fan que es 
plantegi si és tan bon pare com 
es pensa a partir del retorn de la 
seva lla adolescent i un vídeo 
descobert per internet. Una obra 
de David Plana.
Teatre Borràs. Urquinaona, 9. 
Urquinaona (L1-L4). 24-28 €. Dc. 
i dj., 20.30 h. Dv., 21 h. Ds., 
18.30 i 21 h. Dg., 19.30 
h.  Del 21 al 31 de 
juliol.

GRATIS La partida
Un espectacle en 
forma de partit de 
futbol, o bé un partit de 
futbol dansat, amb textos 
d’Eduardo Galeano en la veu de 
Blanca Portillo. La partida va 
rebre el premi a la millor estrena 
d’arts de carrer a l’edició de 
201  de Fira àrrega i el Premi 
de la Crítica de Barcelona al 
millor espectacle d’arts de 
carrer. Direcció i coreogra a  
Vero Cendoya. Composició i 
direcció musical: Adele Madau.
Plaça Margarida Xirgu. Poble Sec 
(L3). Dj. i dv., 18.30 h. Del 21 al 
22 de juliol.

L’inframón
Premiat ‘thriller’ de ciència 
cció i drama criminal de la 

dramaturga nord-americana 
Jennifer Haley que es planteja 
preguntes com ‘quines 
conseqüències té viure els 
nostres somnis privats amb la 
màxima llibertat?’. En aquesta 
versió catalana del director Juan 
Carlos Martel Bayod, una jove 
detectiu que investiga les 
formes més inquietants 
d’entreteniment que 
proporciona un ‘widget’ 
n’interrogarà el creador i ens 
portarà així del món real al 
virtual mentre ens planteja una 
qüestió inquietant: el fet que 
una cosa no existeixi vol dir que 
no és real?.
Teatre Lliure: Gràcia. Montseny, 
47.Fontana (L3). 28 €. De dv. a 
dg., 21 h. Del 15 al 17 de juliol.

Ritme en el temps
Cinquè any en què les iaies de 
l’Antic Teatre ballen regularment 
a la sala. Catroze dones i dos 
homes d’entre 65 i 91 anys, 
veïnes del Casc Antic de 
Barcelona.Aquest projecte 
espectacular d’integració surt 
del cap d’Isabel Ollé i Quim 
Cabanillas.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 
12. Urquinaona (L1-L4). 6 €. Dt. i 
dc., 21 h. Del 19 al 20 de juliol.

Visió ardent / Burning Vision
El 1945, l’urani extret en 

territori canadenc va ser 
utilitzat per a les 

bombes atòmiques 
que van assolar 
Hiroshima i 
Nagasaki. ‘Visió 
ardent / Burning 

Vision’ ressegueix la 
història de l’urani des de 

la mina ns a la bomba. L’obra 
comença amb una explosió. En 
aquesta producció multilingüe, 
artistes de Canadà i Catalunya 
s’han unit per descobrir una veu 
comuna. L’obra incorpora vídeo, 
música original en directe i un 
equip d’actors catalans i 
canadencs per encarnar un món 
de somni que els empeny a 
actuar.
Mercat de les Flors. Lleida, 59. 
Poble Sec (L3). 20 €. De dj. a dg., 
20 h. Fins al 17 de juliol.
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