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La Sala Trono de Tarrago-
na, el Teatre de l’Aurora
d’Igualada, Ca l’Estruch
de Sabadell, el Teatre de
Ponent de Granollers i la
Sala Bravium de Reus són,
juntament amb La Planeta,
les altres sales alternatives
de fora de Barcelona que
han decidit aliar-se per
acollir el teatre indepen-
dent barceloní més inte-
ressant, amb l’aval d’ha-
ver estat premiat a la Mos-
tra de Teatre de Barcelona,
en aquest cas la 13a, que es
va celebrar l’any passat.

� «La partida», avui
(22h). La companyia porta
el mateix nom que aquesta
peça, la primera del grup,
que va obtenir el premi es-
pecial del jurat «per la seva
gran capacitat de connexió
amb el públic, amb un
llenguatge senzill, fresc i
quotidià», i el premi espe-
cial del públic. Es tracta
d’una comèdia escrita i di-
rigida per Òscar Sanz, en
la qual, a través del sentit
de l’humor es mira de fer
una reflexió sobre el valor
de l’amistat, sobre les «re-
lacions buides que es per-
petuen en el temps per pu-
ra inèrcia», diu l’autor,
«per la necessitat de sen-
tir-se escoltat, sense tenir

la més mínima intenció
d’escoltar.» A La partida,
tres amics de la infància es
reuneixen una vegada al
mes en un petit pis per ju-
gar una partida. David és
artista, Ricardo és trans-
portista i Julio, agent im-
mobiliari, viu amb Sònia,
ex-xicota de Ricardo i
amiga de David. Julio té
coses a explicar-los. L’es-
pectacle és en castellà i
l’interpreten Pep Duran,
Jordi Cumellas i Jorge S.
Cabrera.

� «Un día, una hora»,
demà (22h). Aquesta peça

peculiar es va endur el pre-
mi al millor espectacle de
la mostra. Als anys 80, el
titellaire argentí Javier Vi-
llafañe va recórrer Caste-
lla-la Manxa i Aragó. En
cada poble, en cada escola
en què actuava, demanava
als nens que li escrivissin
una història o un petit con-
te. En va arribar a reunir
30.000. Després d’una se-
lecció, va editar els contes,
escrits per nenes i nenes de
6 a 12 anys, en dos llibres, i
Un día, una hora és un es-
pectacle bastit a partir de
seixanta dels textos reco-
llits per Villafañe. Aquest

espectacle de Produccio-
nes Viridiana, també va
ser proclamat millor es-
pectacle del Festival Ibe-
roamercià de Teatre de
Mar del Plata (Argentina) i
és finalista al millor espec-
tacle revelació dels Premis
Max de Teatre. L’especta-
cle fa una barreja de diver-
sos llenguatges com ara
els titelles, el vídeo, la mú-
sica i la interpretació, sem-
pre al servei de les histò-
ries que s’expliquen. Està
dirigit per Jesús Arbués i
l’interpreten Merche Al-
bero, Raquel Anadón, Pi-
lar Barrio, Begoña Coara-

sa i Elena Gómez.

� «Projecte Llenamú»,
diumenge (19h). Conti-
nuem en el registre de la
comèdia, en aquest cas,
però, amb una crítica ex-
pressa al sistema polític i a
l’administració. Projecte
Llenamú, que presenta la
disjuntiva pedres o perso-
nes, arrenca amb la desco-
berta d’unes restes arqueo-
lògiques de gran valor sota
una antiga colònia indus-
trial, que el darrer habitant
no vol abandonar. La pèr-
dua de valors en la societat
actual és un dels motors
dramàtics de l’acció en
aquest espectacle de la
companyia Corcia de
Manlleu, dirigida per Joan
Roura, que va guanyar un
accèssit del jurat de la
mostra barcelonina. Els
intèrprets d’aquest espec-
tacle, una peça en què el
treball dels actors és més
important que mai per
l’absència gairebé total
d’atrezzo, són Marta Par-
ramón, Jordi Arqués i
Cesc Pérez.

La Planeta ha llançat un
abonament pels tres espec-
tacles de la mostra barce-
lonina que val 21 euros, un
descompte que suposa el
50% per funció.

El millor teatre independent de BCN
La Planeta programa tres obres premiades en la Mostra de Teatre de Barcelona, en un cap de setmana

Les protagonistes de la peça Un día, una hora, de Viridiana Producciones. /  V.P.

● El millor teatre independent de Barcelona
monopolitza des d’avui i fins diumenge la sala
La Planeta de Girona, que ha posat a la venda
un abonament que agrupa els tres espectacles.

DANI CHICANO / Girona Les obres La partida (avui), Un día, una hora
(demà) i Projecte Llenamú (diumenge) van ser
les tres peces triomfadores de la darrera Mostra
de Teatre de Barcelona, el referent del teatre in-
dependent barceloní que no pot accedir al cir-

cuit convencional d’exhibició, ni tampoc a les
sales alternatives de la ciutat, escasses i atape-
ïdes. Així, sales alternatives de fora de Barce-
lona i la mostra han arribat a un acord per crear
un circuit, del qual forma part La Planeta.

El concurs Maria
Canals programa
uns 40 concerts a
tot Barcelona
● Barcelona. Barcelona
serà durant uns dies la
capital mundial del pia-
no gràcies al Concurs
Internacional de Músi-
ca Maria Canals, que en
la seva 55ena edició vol
donar embranzida a
l’Off Concurs iniciat
l’any passat amb molt
d’èxit organitzant uns
40 recitals en espais ur-
bans, com ara el metro,
centres cívics, museus,
biblioteques i presons.
Cent quaranta-sis mú-
sics d’una trentena de
nacionalitats (coreans i
francesos al capdavant)
participen en el con-
curs, que serà de l’11 al
27 de març. / V.G.

Eiji Oue dirigeix
l’OBC a l’Auditori
de Girona
● Girona. L’Orquestra
Simfònica de Barcelo-
na i Nacional de Cata-
lunya (OBC) actuarà
aquesta nit a l’Auditori
de Girona sota la batuta
del prestigiós director
japonès Eiji Oue (21h).
L’OBC interpretarà
avui la Setena simfonia
en La Major (Op. 92)
de Beethoven, estrena-
da a Viena amb un gran
èxit el 1813, i la Simfo-
nia núm. 104. Londres,
de Haydn, del qual
aquest any es comme-
mora el 200è aniversari
de la seva mort. / X.C.


