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Demà arranca la IV edició del Tea-
tre de Barra, una iniciativa d’Òrbi-
ta Editorial. Es podran veure sis 
peces en sis locals del barri de San-
ta Catalina de Palma els dijous de 
cada setmana fins al 10 d’abril. 

nera continua ajudant a renovar la 
nòmina de creadors i intèrprets te-
atrals amb aquesta fórmula integra-
da en el format del microteatre i que 
ha fomentat o popularitzat el teatre 
entre un públic que no era habitu-
al dels espais escènics convencio-
nals. De fet, en el darrer certamen, 
que tingué lloc el mes de novembre 
de 2013,  fins a 4.000 espectadors 
passaren pels bars participants. 

Llei seca 
En aquesta ocasió, el tema convocat 
en el concurs per a l’elaboració dels 
texts ha estat la clandestinitat en els 
bars, una temàtica recollida amb el 
títol genèric de Llei seca, encara que 
les històries no hagin de centrar-se 
necessàriament en la prohibició del 
consum d’alcohol que així fou bate-
jada als Estats Units en la dècada 
dels anys 20 del segle passat. 

Les entrades, que mantenen un 
preu anticrisi de 3 €, es podran com-
prar anticipadament a la llibreria 
Drac Màgic de Palma (plaça dels Pa-
tins) i al bar Stromboli del carrer 
Sant Magí, que és el punt de trobada 
i de venda del Teatre de Barra.  

En tots els bars que albergaran 
representacions es podran consu-
mir tapes i begudes a preus populars 
per acompanyar l’experiència tea-
tral. Aquest locals seran l’Exit Rock 
bar, el Simple Food & Drinks, l’Spe-
akeasy, l’Alrich, el Lisboa Novo Ca-
fè i el Carrera 23, a més a més de l’es-
mentat Stromboli com a centre 
d’operacions i també taquilla el dia 
de les funcions. 

Després del darrer dijous de re-
presentacions se celebrarà la gran 
final del primer Teatre de Barra de 
2014 al Teatre Mar i Terra, que fins 
ara ja ha acollit les tres finals ante-
riors amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Palma des de la Regidoria 
de Cultura. Aquesta festa de cloen-
da serà dissabte 12 d’abril i en el de-
curs de la vetllada, que inclourà la 
representació consecutiva de les sis 
peces, es donarà a conèixer quina ha 
estat l’obra triada pel públic com la 
millor de l’edició. La novetat és que 
aquesta vegada s’escolliran també el 
millor actor i la millor actriu, igual-
ment segons el criteri dels especta-
dors, que cada dijous en finalitzar 
les funcions emplenaran les butlle-
tes corresponents amb el nivell de 
satisfacció personal de cada espec-
tacle. 

El Teatre de Barra és una inicia-
tiva d’Òrbita Editorial, que és a més 
a més l’empresa responsable de 
l’edició de la col·lecció de llibres Mi-
niatures teatrals. Uns títols que es 
poden adquirir també en els bars 
durant els dies de representacions 
i en els quals es poden trobar tots els 
texts representats en el certamen 
des de la seva primera edició. e

ARA BALEARS 
PALMA. Arriba a Santa Catalina la 
quarta edició del Teatre de Barra. 
Repetirà als bars del carrer de Sant 
Magí, que s’han convertit en l’esce-
nari tradicional d’aquesta iniciativa 
d’Òrbita Editorial. Sis peces teatrals 
breus es representaran en sis bars 
a partir de demà, dia 13 de març, i es 
repetiran durant quatre dijous més: 
20 i 27 de març, i 3 i 10 d’abril. Serà 
entre les 20 i les 23 hores, fins a sis 
funcions per obra. Totes d’uns quin-
ze minuts de durada i interpretades 
per alguns dels actors professionals 
més populars de les Illes. 

Les obres seleccionades per a 
aquesta edició són: Max, de Juanjo 
Durán; Un pla perfecte, d’Emili Ge-
ner; Només quan plou, d’Aina de 
Cos; El descans, de Joan Bennàssar; 
Llei 9 barra 2013, de Lluís Colom, i 
Dijous de Passió, de Rafel Gallego. 

Els actors que hi participen són 
Antoni de los Ángeles, Pedro Orell, 
Joan Maria Pascual, Catalina Ro-
sell, Miquel Àngel Torrens, Enric de 
las Heras, Camil Casasnovas, Mar-
ta Arguimbau, Alexandra Palomo, 
Marga López, Lydia Sánchez i Jau-
me Xuia Seguí.  

Molts de noms coneguts de l’es-
cena i la televisió balear, però tam-
bé cares noves en aquesta edició del 
Teatre de Barra, que d’aquesta ma-

La clandestinitat arriba 
al Teatre de Barra

Demà s’estrenaran sis noves peces a Santa Catalina, 
que es repetiran durant cinc dijous fins al 10 d’abril 

PREUS ANTICRISI 
Una de les claus de l’èxit del 

Teatre de Barra són els preus 
anticrisi de 3€. CARRERA

El microteatre va aconseguir 4.000 espectadors en 
la darrera edició de Teatre de Barra. SPEAKEASY

La facturació musical cau 
un 30% amb l’IVA al 21%
“Estabilitzats en el fang”, així veu la principal 
associació espanyola de promotors de músi-
ca (APM) la situació del sector. El primer any 
complet amb l’IVA cultural al 21% va acabar 
amb una caiguda de facturació del 28,63% (59 
milions menys que l’any anterior), van perdre 
1.200 llocs de feina i van tancar 300 empreses.

La Generalitat declara  
el 2016 Any Llull 
El departament de Cultura ha acordat decla-
rar el 2016 Any Llull amb motiu dels 700 anys 
de la mort de l’autor del Llibre d’Amic e Amat. 
Ara caldrà escollir la persona que sigui comis-
sari de la celebració. Aquesta setmana tam-
bé s’ha nomenat oficialment Jordi Llavina co-
missari de l’Any Vinyoli 2014. 


