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Produccions de Focus per a la 
temporada 2020-2021 

‘Escape room’ 
DE SETEMBRE A DESEMBRE AL TEATRE CONDAL

La temporada al Condal comença amb la reposició de la co-

mèdia protagonitzada per Joel Joan, Paula Vives, Biel Du-

ran i Miriam Tortosa. Dues parelles posen a prova la seva 

amistat en un escape room del barri d’Hostafrancs.

‘El pare de la núvia’ 
DESEMBRE AL TEATRE CONDAL 

També es recupera El pare de la núvia: la comèdia amb Jo-

an Pera sobre la història esbojarrada del mestre galeter 

Francesc Ramon Pujols-Pinyol i els embolics que la seva 

única filla pugui ser la germana del seu nuvi.

‘Pedro Páramo’ 
NOVEMBRE AL TEATRE ROMEA

Pablo Derqui i Vicky Peña interpretaran a les ordres de 

Nario Gas més de 20 personatges en l’adaptació teatral 

que Pau Miró ha fet de la novel·la de Juan Rulfo. El Romea 

la coprodueix amb el Grec, Bitò i el Teatro Español.

‘La cabra, o qui és Sylvia?’ 
NOVEMBRE DEL 2020 - GENER DEL 2O21 A LA VILLARROEL 

Jordi Bosch i Emma Vilarasau són els protagonistes d’una 

obra que és un dels cims de la trajectòria de Josep Maria 

Pou com a actor i director. Tot i que la versió és la del ma-

teix Pou, aquesta vegada el director és Iván Morales. 

Completen l’elenc Jordi Martínez i Roger Vilà.  

 

‘Asesinato en el Orient Express’ 
DE FEBRER A JUNY DEL 2021 AL TEATRE CONDAL

Iván Morales repeteix com a director en la temporada de 

Focus amb una nova versió teatral del clàssic d’Agatha 

Christie. El repartiment és ple de noms consagrats: Edu-

ard Farelo serà Hercule Poirot i estarà acompanyat d’Ana 

Barrachina, David Bagés, Isabel Rocatti i Vanessa Segura.

‘El paraíso perdido’ 
JULIOL-AGOST DEL 2021 AL TEATRE ROMEA

La dramaturga Helena Tornero i el director Andrés Lima 

assumeixen el difícil repte de portar John Milton a l’es-

cenari. Tornero vol que el públic se senti dins les lluites 

que es narren en el poema, i Lima que es faci preguntes 

essencials sobre viure i afrontar la mort.

‘Golfus de Roma’ 
ALTEATRE CONDAL DURANT EL 2021

El director artístic del Teatre Condal, Daniel Anglès, dirigi-

rà una “versió del segle XXI” d’un dels musicals més cone-

guts de Stephen Sondheim. També vol que el seu muntat-

ge sigui “un homenatge a les companyies de còmics que 

viatgen entre pobles” per “fer feliç la gent”.

El TNT aposta per la innovació 
creativa amb una quinzena d’obres

tricte 2 de Terrassa, o bé Los figu-
rantes, de Ça Marche, una instal·la-
ció immersiva que parteix d’un tre-
ball previ amb infants de Terrassa 
sobre l’oralitat i els contes. 

També hi ha l’estrena de la peça 
itinerant Brilliant Corners, d’Or-
questina de Pigmeos, una pel·lícu-
la imaginada en temps real en com-
plicitat amb els espectadors. Entre 
les peces de mitjà format destaca 
Massa diva per a un moviment as-
sembleari, de la poeta Juana Dolo-
res, que contempla el paisatge pe-
rifèric de Barcelona en una reivin-
dicació dels suburbis com a territo-
ri artístic. També formen part 
d’aquest grup Teatro Amazonas 
d’Azkona & Toloza, que mostra les 
noves formes de colonialisme, i It 
don’t worry me d’ATRESBANDES, 
que reflexiona sobre les relacions 
entre l’art i la correcció política des 
de la ironia. 

Sobre el nou programa de re-
sidències, Marion Betriu consi-
dera que “generaran activitat 
amb la gent de Terrassa”. N’hi 
ha nou de repartides en “crea-
ció” i “tècniques”. Els artistes 
han sigut seleccionats per un 
comitè d’experts nacionals i in-
ternacionals per crear una xar-
xa mundial amb festivals afins. 
“Volen establir lligams i fer co-
produccions i treballar en xarxa 
amb festivals com Materiales 
Diversos (Portugal) i Le Phénix 
(França), i ho volem anar ei-
xamplant”, diu la directora. A 
banda, s’organitzarà una jorna-
da per a professionals, que de-
batrà sobre la relació entre ar-
tistes i institucions, i un espec-
tacle familiar. El pressupost del 
festival és de 350.000 euros, 
145.000 dels quals de despesa 
artística.e

El festival de Terrassa engega una nova línia de residències 

L’obra It don’t worry me, d’ATRESBANDES, serà un dels espectacles 
que es podran veure en la tretzena edició del Festival TNT. TNT

Nova embranzida del Festival Ter-
rassa Noves Tendències TNT, que ti-
ra endavant la seva programació 
malgrat les restriccions per la pan-
dèmia, gràcies al suport de l’Ajunta-
ment de Terrassa, que “creu ferma-
ment en la cultura”, tal com va insis-
tir ahir l’alcalde Jordi Ballart durant 
la presentació del cartell. Àngels 
Ponsa, directora general de Creació, 
Acció Territorial i Biblioteques –i 
ara consellera de Cultura–, va agra-
ir la “valentia” de mantenir el festi-
val: “La cultura és segura i des de la 
represa fins ara no hi ha hagut cap re-
brot en els esdeveniments culturals 
que s’han fet”, va destacar. 

La 13a edició presenta una quin-
zena d’espectacles del 9 a l’11 d’octu-
bre en deu espais i un nou programa 
de residències. El TNT obre així una 
nova etapa amb Marion Betriu al 
capdavant, que s’ha inspirat en el le-
ma “Trans Formació Trans Cultu-
ra”. “Ens agrada la idea de construc-
ció i reconstrucció i també fer ús del 
prefix trans, que significa més enllà, 
a través de o a l’altre costat i que re-
flecteix també el moment en què ens 
trobem”, assegura Betriu. La direc-
tora recorda que l’objectiu del fes-
tival és “donar suport als artistes 
emergents i que no estan situats als 
circuits establerts perquè després hi 
puguin fer el salt”. Així mateix, vol 
desenvolupar l’arrelament del festi-
val amb el territori, fomentar la in-
terdisciplinarietat i mantenir “viva” 
l’activitat durant tot l’any. 

Núria Guiu i Juana Dolores 

El festival es va dissenyar abans de 
la pandèmia però el cartell s’ha ha-
gut d’adaptar tant pel que fa als for-
mats com les propostes, perquè en-
guany no n’hi ha d’internacionals, 
tot i que alguns artistes que hi par-
ticipen viuen a l’estranger. Molts 
dels espectacles, d’altra banda, es 
podran seguir per streaming. Entre 
els artistes programats hi ha noms 
com Xavier Bobés, Juana Dolores, 
nyamnyam, José y sus Hermanas, 
Núria Guiu, Quim Bigas, Azkona & 
Toloza i Edurne Rubio.  

En l’apartat de peces comunità-
ries de participació ciutadana s’hi 
podran veure les estrenes Vincdes-
devenir, de Quim Bigas, que és el 
fruit d’una sèrie de trobades amb 
adolescents del col·lectiu LGBTQI+ 
de Terrassa; El sol va per dins, un 
projecte audiovisual del col·lectiu 
nyamnyam, que pren com a punt de 
partida el temps que van compartir 
amb infants del casal d’estiu del dis-

BARCELONA
VALÈRIA GAILLARD

La fotoperiodista Wayra Ficapal i la periodista Alba Sabaté 
són les autores de La Resistència, un projecte que mostra 
la lluita contra l’especulació immobiliària i que vol 
contribuir a denunciar les pràctiques abusives en 

l’habitatge al Raval de Barcelona. El projecte s’exposa, fins al 
dia 25, a la Casa de la Generalitat a Perpinyà, en el marc del 
Festival OFF de Fotoperiodisme i en les mateixes dates que el 
Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa pour l’Image.
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