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ESPECTACLES_______________________________

Una sàtira sobre Berlusconi i la premsa 
amb l’actor sabadellenc Marc Rius
Dimecres l’equip parla a l’EstruchBar de «L’Editto Búlgaro», que es veurà dissabte

ALBERT PARERA BARÓN

La Calórica porta aquest dissabte el seu «teatre documental» en clau de comèida L’Editto Búlgaro a L’Estruch

La relació viciada entre 
política i mitjans de 
comunicació és l ’eix 
central de L'Editto 
Búlgaro, peça de La 
Calórica estrenada al 
Grec 2012 que parteix 
d’una polèmica amb 
Silvio Berlusconi.
Demà (19h.) hi ha un 
col·loqui a l ’Estruch 
i dissabte arriba al 
teatre de l’equipament 
municipal.

CARLES CASCÓN

Els polítics acostumen ser 
m olt amics i amables amb els 
periodistes fins que aquests 
comencen a molestar-los amb 
qüestions incòmodes. Va pas
sar amb Berlusconi. que en una 
roda de premsa a Bulgària va 
suggerir l ’acomiadament de la 
RAI de l’humorista Daniele Lut- 
tazzi i dos comunicadors més. 
Va ser fulm inant, en efecte, i hi 
va ten ir molt a veure un llibre 
de Marco Travaglio que vincu
lava amb la màfia l’a leshores 
Primer M inistre italià.

El magnat de M ediaset és 
objecte de la sàtira que la 
companyia La Calórica porta 
aquest d issabte al teatre de 
L'Estruch, però «el veritable 
protagonista és Daniele Lut- 
tazzi, que va entrevistar Marco 
Travaglio», explica l'ac to r Xavi

Francés. L’actor sabadellenc 
Marc Rius (format a la Joven
tu t de la Faràndula i membre 
també de la cia. Al Galliner), 
Aitor Galisteo-Rocher i Arnau 
Puig completen l'e lenc, amb 
dramatúrgia de Joan Yago i 
direcció d ’ Israel Solà.

Ells defineixen el que fan

com a «teatre documental- 
perqué, to t i ser de creació 
pròpia, parteix de fe ts reals. 
De fet, parts d ’algun monòleg 
són extrets d 'entrevistes. Una 
d 'e lles és del mateix Luttazzi a 
Dario Fo.

Però també hi ha escenes de 
cabaret, cantades en directe.

«Tot és en to  de comèdia», afe
geix Francés. L'Editto Búlgaro 
es va estrenar al festival Grec 
2012  el ju lio l i el setembre va 
sa ltar al Teatre Almeria.

Xerrada
Demà (19h.) el bar de L’Es
truch reunirà Joan Yago, Israel

Solà i Marc Rius, moderats 
per la periodista Anna Cabeza, 
dins el cicle «Parlem de...»

Ara La Calórica prepara ja 
el seu nou espectacle, La nau 
dels bojos, que després d 'ob
ten ir el premi Adrià Gual 2012  
de l’ Ins titu t del Teatre serà co- 
produït pel Grec aquest any ■

□  Principal es 
diverteix i pateix la 

crisi a ('«Aventura!» 
de T de Teatre

T de Teatre i Alfredo San- 
zol treuen suc humorístic a 
les penúries econòmiques, 
però també deixen un regust 
amarg. Potser perquè a 
Aventura!, èxit que van portar 
dissabte a un Principal pràc
ticam ent ple, una empresa 
xinesa es vol quedar amb un 
negoci i... amb una de les 
sòcies. Els populars actors 
Àgata Roca, Mamen Duch, 
M arta Pérez, Carme Pla, 
Albert Ribalta i Jordi Rico 
van posar el seu ta lent a 
l'exitosa tragicomèdia.

JUANM A PELAEZ


