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El Versus acull un
vodevil amb el
ritme de les
comèdies de TV
● Barcelona. El Versus
Teatre acull un vodevil
actual en què quatre
personatges viuen una
seixantena d’escenes
trepidants. Ivan Campi-
llo, autor i actor, volia
construir una comèdia
amb el ritme de Friends
i un humor estripat per
mals entesos dels per-
sonatges absolutament
quotidians. L’objectiu
és atraure els teleespec-
tadors a un muntatge
que satiritza la incomu-
nicació en la societat
més moderna, a partir
de la mirada cínica del
director Robert Torres.
Els personatges, un em-
presari que li agrada
cridar per telèfon; una
actriu de família adine-
rada cansada que no la
contractin; una gerent
de bar de copes feta a si
mateixa i amb nocions
de karate, i un iogui que
viu apartat de les ener-
gies negatives i que nin-
gú entén. L’obra té la
confiança de Versus,
que l’ha programat du-
rant tres mesos, un pe-
ríode inusual. / J.B.

El SAT! programa
una sàtira sobre
la corrupció vista
per un portuguès
● Barcelona. L’aire in-
conformista d’impul-
sor de la companyia A
Barraca, dramaturg i di-
rector, Hélder Costa,
torna a Barcelona amb
una sàtira. El monòleg,
que ha versionat per a
tres veus, es va estrenar
a l’Español de Madrid i
des d’avui farà dues set-
manes al Sant Andreu
Teatre, dirigit per Óscar
Huéscar. Costa té clar
que només es podia
tractar la corrupció a
Portugal en clau d’hu-
mor. El incorruptible és
això un funcionari que
intenta, sense èxit, re-
bre compensacions per
favors. Tot i seguir les
normes de spa, paddle i
vestuari («a ell no li pa-
guen», comenta Hués-
car) no aconseguirà
corrompre’s mai. La fa-
talitat arribarà quan els
grans corromputs el be-
neiran com el seu patró,
en ser sant per accident.
La peça ha tingut molt
d’interès arreu. Al fi-
nal, es llancen fulls vo-
lants «i el públic mai en
deixa ni un». / J.B.

La directora del festival,
Mariona Fernández, con-
firma que els dos eixos so-
bre els quals va erigir-se
l’any passat l’SCAN, una
iniciativa del Departament
de Cultura i l’Ajuntament
de Tarragona, s’han man-
tingut en aquesta nova edi-
ció. D’una banda, l’expo-
sició Talent latent, que
constitueix la part pràctica
del festival; de l’altra, el
simpòsium –la nova deno-
minació per a les jorna-
des– i Diàleg, que configu-
ren la part teòrica. Com a
novetat, i amb el repte de
continuar ampliant l’horit-
zó, a l’SCAN d’enguany
s’hi ha afegit un capítol
pedagògic que inclou un
taller, conferències, activi-
tats infantils, una beca de
recerca i visites guiades.
Quant a la beca de recerca,
la convocarà aquest maig
la Universitat Rovira i Vir-
gili i premiarà un projecte
que explori l’arribada del

turisme a la Costa Daura-
da. Aquest projecte serà
visible l’any vinent en una
exposició a Caixa Tarra-
gona.

L’exposició Talent la-
tent, a cura de Cristina Ze-
lich, és una plataforma per
a autors novells que aspira

a convertir-se en una font
d’informació imprescindi-
ble per a professionals del
món de la imatge. A Tarra-
gona es podrà visitar del 7
de maig fins al 5 de juliol, i
després, ja a la tardor, es
presentarà a l’Arts Santa
Mònica de Barcelona. En-

guany, l’aposta de la co-
missària és per 14 crea-
dors: Alejandro Chaskiel-
berg, Laura Cuch, Amaury
de Cunha, Lucía Ganieva,
Ignacio García Gómez del
Valle, Tomas van Houtry-
ve, Sirio Magnabosco, Ja-
vier Marquerie Thomas,
Rafal Milach, Gemma
Pardo, Grégoire Pujade-
Lauraine, Ángel de la Ru-
bia, Ahmet Unver i Jorge
Yeregui.

No cal esperar el 7 de
maig per tastar l’SCAN. Ja
s’ha activat Diàleg, orga-
nitzat pel KRTU amb el le-
ma La imatge en conflicte.
Amb la dinamització de
Pepe Baeza, disposa de
dos teòrics de la imatge i
de Clemente Bernad i Ig-
nacio Ramonet. Les seves
deliberacions –a la xarxa i
obertes a comentaris– per-
metran actualitzar les teo-
ries sobre les formes en
què la fotografia realitza la
funció documental.

L’SCAN 09 amplia l’horitzó
El 7 de maig s’inaugurarà a Tarragona la segona edició del festival de fotografia

Talent latent, l’any passat. / JUDIT FERNÁNDEZ

● Els motors de la manifestació fo-
togràfica SCAN 09 ja s’han engegat.
Pepe Baeza ha pres el relleu a Joan
Fontcuberta com a dinamitzador de

M. PALAU / Barcelona Diàleg, la xerrada virtual (que es pot
seguir a http://enconflicte.dialegskr-
tu.cat) que culminarà el 13 de maig
en un debat presencial al Teatre Me-
tropol de Tarragona. Aquest caliu en

forma de discussió a la xarxa s’avan-
ça a la inauguració oficial de la sego-
na edició de l’SCAN, que tindrà lloc
el 7 de maig al Mercat Central de
Tarragona.


