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Si Samuel Beckett viviera hoy,
escribiría una obra sobre alguien
que espera a que venga el técnico a
reparar su conexión a internet

Hi ha temporades de ‘Tom i Jerry’
que son veritables obres mestres
de l’animació.

Catalunya exporta su cultura:
sonando ‘Machine gun’, Portishead
proyectó escenas de mossos
d’esquadra repartiendo porrazos

Lluis Bonet Mojica Crític de cinema

La etapa actual me recuerda lo que
me dijo Rafael Azcona: “Uno de los
espectáculos más deprimentes es
abrir la nevera y que no haya nada”

#tuitsdecultura Jim Dedman Advocat blogaire
@jdedman4

Oriol Malet Il·lustrador
@OriolMalet

Nando Cruz Periodista musical
@nandocruz32@llbonetmojica
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FIRA TÀRREGA

FIRA TÀRREGA

ràmolt present el teatre de la fas-
cinant Katie Mitchell, que s’atre-
veix a adaptar Sebald a Los
anillos de Saturno i que porta a
l’escenari un científic real per
parlar sobre els canvis que ame-
nacen el nostre medi ambient a
Ten billion. Thomas Ostermeier
dirigirà la Schaubühne berlinesa
a Un enemigo del pueblo d’Ibsen,
en què contraposa benefici finan-
cer i democràcia, i el sud-africà
William Kentridge, sempre im-
prescindible, presentarà Refuse
the hour, en què –sens dubte sig-
ne dels temps– la dramatúrgia és
d’un científic, Peter Galison, amb
qui ha dialogat per transformar
l’abstracció científica en fenò-
mens sensibles. La llista de grans
noms, efectivament, és inacaba-
ble, perquè també hi serà Chris-
tophMarthaler ambuna transpo-
sició còmica del musical My fair
lady per parlar del llenguatge pe-
rò, sobretot, del pas del temps.
De Christophe Honoré es veurà
Nouveau roman –sobre els escrip-
tors que van canviar la literatura
francesa– i Romeo Castellucci
proposa The four seasons restau-

rant, sobre el moment en què el
pintorMarkRothko va voler reti-
rar els seus quadres del restau-
rant que els havia encarregat.
www.festival-avignon.comDel 7
al 28 de juliol

EDIMBURG

Espectacles més grans
que un teatre

Les ambicions del festival
d’Edimburg d’aquest any són
enormes.Un gegantí espai del Ro-
yal Highland Centre serà habili-
tat per a tres obres que no caben
en teatres convencionals i que
van a càrrec de grans directors
europeus: el polonèsGrzegor Jar-
zyna proposa una espectacular
construcció de tres plantes ata-
peïdes de pantalles per al seu
2008: Macbeth; Ariane Mnouch-
kine crea un món d’imaginació,
fantasia i fallides esperances so-
cials a Les naufragés du Fol Es-
poir (Aurores); i ChristophMart-
haler portarà, com aAvinyó, la se-
va visió del musicalMy fair lady.
A més, hi haurà un gran desem-
barcament japonès amb obres
comWaiting for Orestes: Electra,
de la companyia Suzuki de Toga.
Imolta dansa, des del Ballet Prel-
jocaj fins a Batsheva, i òperes
com David et Jonathas per Les
Arts Florissants. www.eif.co.uk
Del 9 d’agost al 2 de setembre

LONDRES

Shakespeare
global
Per als Jocs de
Londres s’ha fet
una gran aposta
per l’autor que
gairebé va inventar
els temes humans.
El World Shakes-
peare Festival porta
per tot el país, espe-
cialment a Londres i
a la seva localitat na-
tal, Stratford-upon-
Avon, 30 obres del
geni anglès a càrrec
de grups d’arreu del
món: des de la Royal
Shakespeare Com-
pany fins al TeatreNa-
cional de Mèxic amb
A soldier in every son -
An aztec Trilogy o Ro-
meo and Juliet in
Baghdad, de la Iraqi
Theatre Company.
The Wooster Group
farà un Troilus and Cressida i hi
haurà una Desdemona el 19 i 20
de juliol a càrrec de la Nobel To-
ni Morrison, la música Rokia
Traoré i el director Peter Sellars.
Bieito portarà a Birmingham i
Londres el seu Forests, un recor-
regut pels boscos de les obres de
Shakespeare. Però dins del Lon-
don 2012 Festival hi haurà més
coses. Robert Wilson hi serà pre-
sent amb el seu Einstein on the
beach i Damon Albarn reposarà
la seva òpera Dr. Dee. Julie Wal-
ters tornarà al National Theatre
amb The last of the Haussmans i
els Rimini Protokoll convertiran
cent londinencs en protagonistes
de 100%London.worldshakespe-
arefestival.org.uk Fins a l’octu-
bre. festival.london2012.com
Fins al 9 de setembre.c

J. BARRANCO Barcelona

T
àrrega torna amb
magnificència. La se-
va Fira de Teatre al
Carrer, que se cele-

brarà del 6 al 9 de setembre,
compleix 32 edicions i, malgrat
la nova retallada del 10% en el
pressupost, presenta un progra-
ma atractiu ja des de l’especta-
cle inaugural: As the world tip-
ped, una creació aèria dels brità-
nics Wired Aerial Theatre que
parla del canvi climàtic de for-
ma reivindicativa i poderosa
amb projeccions espectaculars
i uns artistes suspesos al cel
que lluiten per controlar un
món precari.
Per Jordi Duran, director de

la Fira, aquesta obertura és un
bon exemple del certamen
d’aquest any: moltes creacions
parlaran del món en què vivim
i incitaran a canviar les coses.

Això sí, sense oblidar que amés
d’un gran esdeveniment popu-
lar, Tàrrega és una fira, unmer-
cat, al qual aquest any, amés de
molt de públic, s’espera que hi
assisteixin 200 programadors
internacionals disposats a com-
prar espectacles. I això, sumat
a les 12 coproduccions, algunes
d’internacionals, en les quals
participa el certamen, ha de fer
que la Fira sigui un catalitza-
dor essencial per a les arts de
carrer catalanes i “ambaixado-
ra de la cultura catalana en
l’àmbit internacional”.
Uns objectius per als quals la

programació de la Fira –en la
qual els països nòrdics tindran
una atenció especial– és decisi-
va. Una programació que apos-
ta per les creacions úniques, el
risc i la joventut, encara que en-
tre les 67 companyies partici-
pants hi ha creadors de totes
les generacions. I de molts paï-

sos: Bring the ice, coproducció
de la Fira amb els suecs Subto-
pia, és un cabaret de circ de car-
rer ambartistes nòrdics, france-
sos i espanyols.
Entre els espectacles de car-

rer que aquest any ocuparan la
Fira de Tàrrega, Duran va des-
tacar la “refrescant” compa-
nyia catalana Insectotròpics,
amb Caputxeta galàctica. Tam-
bé les propostes de Pere Faura
Dansa real, ja! i Ràdio Patio,
molt relacionades amb la per-
formance, i l’espectacle dels
Brodas Bros Br2. A més, a Fer-
ro colat, d’Amebeu Teatre,
Josep Rodri revisa el vell món
fabril al nou museu de la fàbri-
ca Cal Trepat de Tàrrega. Des
del País Basc arriba Hortzmu-
ga Teatroa amb Yo estuve allí...
y no lo contaron como yo lo vi i
de Galícia el “parkour” del
Galizian Urban Project.
Ja entre els espectacles inter-

nacionals, dels Paï-
sos Baixos arriba
Zweep, a càrrec
de Schweigman&,
companyia que
Duran perseguia
de feia temps i
que s’inspira en
el txi-kung i el
kung-fu per par-
lar de vulnerabi-
litat. La compa-
nyia italiana
F o n d a z i o n e
Pontedera pre-
senten Lisboa,
performance
poètica i musi-
cal sobre Pes-
soa. I de Corea
ve Handcart,
overturned, de
T h e a t r e
Momggol, so-
bre les lluites
quotidianes.
Els jovenís-
sims balla-

rins de Compag-
nie A Part Etre parlaran de la
dona i de la violència moral i fí-
sica a Révélation.
Ja en sala, actuaran Guillem

Albà amb Trau, Escarlata Cir-
cus amb Pugilatus i Petra Mar-
tínez i Juan Margallo, d’Uroc
Teatro, ambMadre pasota y co-
sas nuestras de nosotros mis-
mos. De Bèlgica vindrà Charle-
roi Danses amb Kiss & Cry, co-
reografia feta amb les mans, i
de Mèxic, Seres comunes, que
a Descomposición narren les
barreres que afronten els joves
avui. Un programa que va por-
tar el conseller Ferran Masca-
rell a dir que, malgrat les difi-
cultats de la crisi, en l’àmbit cul-
tural “s’està fent extraordinà-
riament bé” imés enllà “del tra-
dicional lament” s’estan “apor-
tant coses substancials per al
nostre país”.c

El mestre i Margarida. La versió
que Simon McBurney i la seva compa-
nyia Complicite han fet de la novel·la
es veurà a Avinyó i Barcelona

La fira torna del 6 al 9 de setembre amb 67 companyies

Tàrrega: teatredecarrer
percanviarelmón

Gran teatre aeri. A dalt, As the
world tipped, dels britànics World
Aerial Theatre, espectacularitat i
canvi climàtic per obrir Tàrrega

Caputxeta a l’espai. La companyia
catalana Insectotròpics mostra el seu
exuberant teatre de carrer amb la
Caputxeta galàctica


