10

DIVENDRES, 05 D’ABRIL DEL 2013

Escenes

‘EL PRINCIPI D’ARQUI...’

‘CORBACHO 3G’

LA VILLARROEL (BCN)
‘EL PRINCIPI D’ARQUIMEDES’, GRAN ÈXIT DE L’ÚLTIM
FESTIVAL GREC, TORNA A LA CARTELLERA. ESCRITA I
DIRIGIDA PER JOSEP MARIA MIRÓ.
Fins al 5 de maig

AUDITÒRIUM DE PALMA
CORBACHO TORNA A LA CARRETERA I ESTRENA A
MALLORCA UN ‘ONE MAN SHOW’ SOBRE COM ENS
HAN CANVIAT LA VIDA LES TECNOLOGIES.
5 i 6 d’abril

ESPECTACLE
RECOMANAT

Només la nòmina d’actors ja és un argument irrebatible per córrer a comprar
entrades per a aquest espectacle: Andreu
Benito, Jordi Bosch, Boris Ruiz, Xicu Masó i
Laura Conejero són cap de cartell en aquest
muntatge de l’obra de Goldoni dirigida per
Lluís Pasqual.
‘ELS FERÉSTECS’
TEATRE LLIURE
Passeig de Santa Madrona, 40-46 (Barcelona)
Del 10 d’abril al 19 de maig

FLYHARD

QUATRE CERVELLS
PER A UN ‘ASSASSINAT’

fet que si ets esportista es pressuposa que has de donar exemple i jugar net i, en canvi, aquesta exigència no es trasllada a altres àmbits. Ningú fa debat del
fet que l’obra de Sarah Kane o
Antonin Artaud hagi estat escrita sota els efectes de certes
substàncies”, planteja.

AUTORS I DIRECTORS

L’Atrium Viladecans celebra el desè aniversari amb una
obra col·lectiva de Belbel, Clemente, Casanovas i Bardagil
BELÉN GINART

S

ergi Belbel, Jordi Casanovas, Cristina Clemente i Blanca Bardagil
són còmplices d’un
crim. No és ben bé que
tinguin les mans tacades de sang. Són el que els informes policials designen com a
autors ideològics. Coautors, en
aquest cas. Entre els quatre han
perpetrat l’obra amb què l’Atrium Viladecans celebra aquest
cap de setmana el seu desè aniversari. El títol no pot ser més
explícit: Assassinat a Atrium
Viladecans. El que ja no és tan
previsible és la manera en què
es desenvolupa la història: tres
espais reals de l’equipament
acolliran les diferents escenes
del relat. Els sospitosos són
molts. L’obra aplega una quinzena de personatges. I tots tenen motius per haver volgut
desempallegar-se de la víctima.

ESCENARIS REALS
En arribar al teatre, el públic rebrà la macabra notícia: algú ha
acabat amb la vida de... Bé, la

identitat del mort no la sabreu
fins al final. Però els fets han tingut lloc justament el dia en què
tothom s’havia vestit de festa
per commemorar l’aniversari
de l’Atrium. Per aclarir els fets,
un petit viatge en el temps.
Breu, molt breu. Dividits en tres
grups, els espectadors seran
convidats a presenciar què estava passant a la pista de pàdel, la
piscina i el teatre que conviuen
a l’Atrium mitja hora abans de la
seva arribada. La gràcia de
l’obra és justament que utilitza
espais reals (per on el públic
anirà desfilant de manera rotatòria: cada peça es representarà tres vegades en una mateixa
funció). “Aquest és un dels elements engrescadors de la proposta perquè ens ajuda a trencar
amb el que fem habitualment”,
explica Cristina Clemente.
Cadascun dels autors s’ha
ocupat d’un dels escenaris. “La
meva obra és la que passa a la
pista de pàdel”, aclareix la dramaturga. Aficionada a l’esport i
interessada pels temes de dopatge, ha utilitzat aquest element com a possible mòbil de
l’assassí. “M’encurioseix molt el

AGATHA CHRISTIE
COM A INSPIRACIÓ
El gran referent que van pactar els autors
per escriure aquest Assassinat va ser
Agatha Christie, però els puristes no s’han
de prendre literalment aquesta clau. El
resultat no ha pogut evitar l’humor o, com
a mínim, la mirada irònica dels dramaturgs.
“És una obra molt festivalera”, resumeix
Cristina Clemente. L’excepcionalitat de les
circumstàncies s’ha aliat per afavorir aquest
caràcter lúdic: espais reals i singulars, tres
úniques representacions, el context de celebració. L’esperit d’Agatha Christie, però, és
present en la intriga i en la multiplicitat de
sospitosos del crim.

Els quatre dramaturgs van pactar unes consignes a l’hora de
fer la feina. Però a partir d’aquí
han treballat lliurement. La gràcia, diuen, és precisament el fet
que es percep l’estil de cadascun
en les diferents peces. Sergi Belbel ha treballat l’escenari de la
piscina. En la seva proposta, el
mòbil de l’assassinat podria ser
un ERO entre els treballadors
de l’equipament. Segurament
l’encara director del TNC coneix ben de prop el malestar laboral provocat per la crisi. Blanca Bardagil s’ha centrat més en
les grans passions humanes, i ha
imaginat un culpable motivat
per gelosies amoroses. L’espectador tindrà la possibilitat de
dir-hi la seva i votar qui creu que
és el culpable. Les respostes a
aquest misteri, però, són a les
mans de Jordi Casanovas, el
dramaturg que s’ha ocupat de
lligar totes les trames i escriure
la part final de l’espectacle. Cada peça està dirigida pel seu autor. I el misteri d’aquesta obra
efímera s’esvairà per sempre
diumenge vinent, quan acabi
l’última representació.

‘ASSASSINAT A ATRIUM...’
ATRIUM VILADECANS
Av. Josep Tarradellas, 17 (Viladecans)
5, 6 i 7 d’abril

ALTRES
ESCENES
‘BESTIARI’. CABOSANROQUE
SALA BECKETT

Un concert? Un espectacle teatral?
CaboSanRoque ha fixat la mirada en els
textos en forma de bestiaris de diferents
èpoques i cultures.
Alegre de Dalt, 55 (Barcelona)
De l’11 al 14 d’abril

‘NO PARLIS AMB ESTRANYS’
TNC

La dramaturga Helena Tornero fixa la mirada en aquelles ferides que mai no acaben
de tancar. Nafres metafòriques però tan
doloroses com les del cos, en una passejada
per la nostra història recent, per mostrar les
rèmores que ens continuen acompanyant.
Plaça de les Arts, 1 (Barcelona)
Fins al 14 d’abril

‘MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL’
IGUALADA

Igualada esdevé un cop a l’any el millor
aparador per mesurar el llistó del gènere,
en una cita que és a la vegada aparador i
fira, adreçada tant al públic general com als
programadors.
Diferents espais d’Igualada
De l’11 al 14 d’abril

