
Blanca desvelada engega litinerari #VirtuososBrossa amb Jordi
Prat i Coll, Marc Rosich, Carles Martínez i Míriam Alamany, entre
els destacats
original

L’estrena de la novena temporada de Blanca Desvelada  és el tret de sortida de l’itinerari
#VirtuososBrossa, amb el que arrenca la cartellera de l?escenari Joan Brossa aquest 2020.
L’itinerari està format per espectacles que basen la seva poètica en el treball dels actors. A la
vegada, aquests aborden el seu ofici des d’una voluntat virtuosa. A través d’ells, el públic es
commou, s’emociona i es fascina.
Les obres que conformen el cicle són aquestes:

Blanca Desvelada: un text unipersonal escrit i interpretat per Alejandra Jiménez-Cascón, amb direcció de
Montse Bonet.  Un total de 12 personatges interpretats per una mateixa actriu, que parla de dues vides
aparentment paral·leles però que es creuen al llarg d’una història tendra i crua, amb sensibilitat femenina i
plena de realitat. Del 8 al 26 de gener de 2020  [més informació]
Decadència: Basada en el text del cèlebre dramaturg anglès Steven Berkoff, la directora Glòria Balañà
dirigeix a Carles Martínez  i Míriam Alamany  en una comèdia en to cínic i decadent, pròpia del gènere de
l’autor. Una parella d’amants rics viu en un estat d’èxtasi permanent, consumint òpera, llagostes, caviar,
alcohol i sexe sense parar. Quan no hi ha festes, s’avorreixen i cacen per distreure’s, per passar els
diumenges, per descansar del sexe sense deixar el plaer i l’excitació que els proporciona la caça. No hi
ha res més al món. No importa res més que el seu paradís i les seves preses. L’obra farà temporada
després del seu pas amb gran èxit de públic al Temporada Alta 2019. Del 29 de gener al 16 de febrer de
2020.[més informació]
Vespres de la Beata Verge: Després de l’èxit de fa quatre temporades, torna aquesta obra protagonitzada
per Oriol Genís, nominat a millor actor als Premis Butaca 2016 per la seva vertiginosa interpretació
d’aquest text. Vespres de la Beata Verge és un dels espectacles més personals de Jordi Prat i Coll
(Premi Ciutat de Barcelona 2018 per Els Jocs Florals de Canprosa), amb un text magnètic del dramaturg
italià Antonio Tarantino, autor també de l’obra Stabat Mater  que es va poder veure la temporada passada
al TNC i una de les veus més fascinants de l’escriptura teatral contemporània.
Del 19 de febrer al 8 de març de 2020. [més informació]
Ocaña, reina de las Ramblas: Ocaña va ser un artista autènticament inclassificable. Va irrompre com a
performer  dècades abans que ningú de nosaltres sabés què volia dir fer una performance. A través de les
seves intervencions artístiques, el pintor naïf va esdevenir un activista pioner dels drets LGTBI molt abans
que entenguéssim el significat d’aquestes sigles. Ocaña, el precursor de tota una manera de viure i
d’entendre el món, torna a Barcelona per explicar de nou la seva història. Un text de Marc Rosich  amb
l’actor i cantant Joan Vázquez a l’escenari (el premiat protagonista de Paquito forever), i de la guitarra del
director musical Marc Sambola, retemnhomenatge a Ocaña en un recital teatralitzat a ritme de copla. De
l’11 al 29 de març de 2020.  [més informació]
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