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La companyia de circ Eia presenta a l’Ateneu 9 Barris 
La Pranza!, un muntatge itinerant, col·lectiu i 
participatiu de circ amb música i cuina en directe. 
Equilibris i acrobàcies sobre la família i les tradicions.

‘LA PRANZA!’,  
CIRC I CUINA  
A L’ATENEU 

El festival d’homenatge a Bruce Springsteen de 
Vilanova de Bellpuig, el No Surrender Festival, ha 
aplegat 1.083 músics per tocar alhora la cançó Badlands 
del Boss. Hi havia més músics que habitants al poble. 

1.083 MÚSICS 
PER TOCAR 
SPRINGSTEEN

cumental amb Gentry: a partir de 46 
entrevistes amb experts, activistes 
i afectats, aborden un tema tan can-
dent i preocupant com la gentrifica-
ció però amb l’avantatge que el te-
atre permet passar de la fredor de 
les xifres a la connexió emocional. 
SALA HIROSHIMA, DEL 7 AL 9 DE JULIOL  
    
● Abans del feminicidici 
I si el teu marit t’aixequés la mà? 
Només una vegada parla de la vio-
lència masclista soterrada, dels in-
sults, la falta de respecte i el silen-
ci. I d’on és la línia vermella. Marta 
Buchaca imagina la teràpia entre un 
escriptor, una editora i la seva psi-
còloga en un muntatge contra els 
clixés de dones agredides i basat en 
fets reals.  
ESPAI BONNEMAISON, DEL 19 AL 22 DE JULIOL    
 

● El tabú de la mort fetal 
La dramaturga Clàudia Cedó posa 
llum a un tabú femení fins ara silen-
ciat i que ha patit en primera per-
sona, la mort perinatal. I ho fa des-
doblant la protagonista d’Una gossa 
en un descampat entre la dona que 
perd físicament el nen i la que pobla 
els seus pensaments (Maria Rodrí-
guez i Vicky Luengo). Un muntatge 
que esquiva el sentimentalisme i 
busca recer en el propi teatre.   
SALA BECKETT, FINS AL 29 DE JULIOL    

PLASTICITAT 
 
● L’art de la cal·ligrafia xinesa 
Pine smoke és el diàleg Orient-Occi-
dent dut a la pràctica: precisió asi-
àtica amb música de John Cage. La 
companyia taiwanesa Cloud Gate 
basa el seu exquisit moviment en 
disciplines com la meditació, les 
arts marcials i el txikung. Plaer visu-
al per a grans públics. La seva cara B 
seria la coreana Eun-me Ahn: dan-
sa pop que convida a la pista de ball 

Comencen trenta nits d’estiu en què el festival Grec oferirà una vuitantena 
d’espectacles de teatre, dansa, música i circ. ‘El poema de Guilgamesh, rei d’Uruk’ 
inaugurarà demà el teatre Grec  –els teatres de la ciutat ja han estrenat les noves 
produccions– i començarà un viatge que permet aproximar-se als problemes de 

l’actualitat o evadir-se’n a través de la plàstica. Triem 15 imperdibles del festival 

deu àvies coreanes perquè contagi-
ïn la seva felicitat. Una mirada di-
vertida a “l’Àsia que no entenem”, 
resumeix Casadesús. 
TEATRE GREC, 10 I 12 DE JULIOL 
MERCAT DE LES FLORS, 9 I 10 DE JULIOL    
 

● Un soldat a les trinxeres  
Akram Khan es retira de l’escenari: 
no tornarà a ballar una peça sence-
ra després del solo Xenos. Ocasió 
única per veure la perfecció 
d’aquest ballarí i coreògraf anglès 
d’origen bengalí –amb cinc músics 
a escena– que explica amb imatges 
plenes de bellesa el drama dels sol-
dats hindús que van deixar-se la vi-
da combatent per a la seva colònia 
en la Primera Guerra Mundial. 
MERCAT DE LES FLORS, DEL 3 AL 5 DE JULIOL    
 
● Nacionalisme en imatges 
Jan Fabre és per sobre de tot un ar-
tista visual. Després de quinze anys 
sense passar per Barcelona –i un 
any abans de portar al Lliure la ma-
ratoniana Mont Olympus–, presen-
ta A Belgian rules / Belgium rules, 
en què aborda el nacionalisme a 
cop d’impressions visuals que 
posen el dit a la ferida. Auto-
crític i autoparòdic amb el seu 
país, Fabre desplega al llarg de 
quatre hores tòpics, llengües, 
clixés, absurditats, patates 
fregides i majorets amb ban-
deres. “És molt actual, hi res-
sonen imatges que tenim 
fresques de l’11-S i el confron-
tament sobre què vol dir ser bel-
ga, o català”, diu Casadesús. 
TEATRE LLIURE, 20 I 21 DE JULIOL    

 
● Fredor contemporània 
Com seria el món 
sense sentiments? 

Com serien les persones sense un 
bri d’humanitat? Aquest és el lloc 
que La Veronal ha retratat a Pa-
sionaria (res a veure amb Dolores 
Ibárruri). A l’enigma i l’angoixa 
habituals de les obres de Marcos 
Morau s’hi suma la fredor inex-
pressiva dels robots. Ens situa en 
un lloc inhòspit que podria ser un 
hotel o un centre psiquiàtric. O, 
senzillament, el futur.   
TEATRE LLIURE, 25 I 26 DE JULIOL    

 
● Misteris de la física 
Minuit sembla impossible. El fe-
nomen del circ a França, Yoann 
Bourgeois, desafia les lleis de la 
física en un espectacle que juga 
amb el pèndol, el moviment, la 
paràbola, la suspensió, la resis-
tència i les cordes (també d’una 
arpa). Com que ja no hi ha entra-
des per Là del Baró d’Evel, heus 
aquí una bona descoberta.  
MERCAT DE LES FLORS, 15 I 16 DE JULIOL 

LAURA SERRA ❊ BARCELONA

Feminisme  
Katie Mitchell 
recrea en  
‘live cinema’ 
una obra de la 
Nobel Elfriede 
Jelinek

Identitat  
Jan Fabre  
fa autocrítica  
i autoparòdia 
dels clixés  
i la realitat 
belgues 

Pine smoke  de Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan

El magnífic  
debut de  

Pere Arquillué 
com a director

‘Audiència’ i ‘Vernissatge’  
LA VILARROEL 229 DE JUNY 

Pere Arquillué ha sabut 
copsar el fons de dues 
obres de Václav Havel 
que anteriorment ja 
s’havien vist a casa 

nostra en posades en escena segu-
rament més militants però menys 
càustiques. En el seu excel·lent 
debut en la direcció teatral, Ar-
quillué extreu la poderosa acide-
sa d’Audiència i Vernissatge retra-
tant l’estupidesa del cap/funcio-
nari de la fàbrica de cervesa a Au-
diència, i la buidor d’una parella 
burgesa que ha fet de l’adquisició 
d’objectes de decoració cara la se-
va raó d’existir a Vernissatge.  

Audiència i Vernissatge són tex-
tos independents, units pel perso-
natge de Vanek, alter ego de l’es-
criptor xec. Són dues obres amb 
rerefons autobiogràfic, escrites 
per qui va defensar les seves con-
viccions i va pagar amb la presó la 
seva independència i coherència 
ideològica. Es tracta de dues diver-
tides sàtires vinculades formal-
ment al teatre de l’absurd a les 
quals Arquillué ha dotat de formes 
diferents però igualment eficaces. 

El pacte de la comoditat  
El patetisme del cap de Vanek a 
Audiència està poderosament exa-
gerat fins a l’esperpent en una su-
perba i histriònica creació de Jo-
sep Julien i en una proposta plàs-
ticament contemporània en què 
brilla el tractament de qualsevol 
gest, de qualsevol detall. I enfront 
d’aquesta despulla humana que 
s’omple ansiosament de cervesa, 
la dignitat, la provocadora senzi-
llesa de Vanek, un Joan Carreras 
així mateix excepcional en la con-
tenció, en la veritat que transmet.  

Una senzillesa que encara resul-
tarà més contrastada quan visiti el 
nou pis dels seus amics, una pare-
lla feliç que li exhibirà com s’ha de 
viure i el voldrà convèncer perquè 
canviï les seves conviccions pel 
benestar al qual ells ja han accedit. 
¿I no és això el que encara avui ens 
venen la publicitat i els partits po-
lítics? ¿No és el consumisme de to-
ta mena el que es ven com a para-
dís? Rosa Gàmiz i Josep Julien es-
tan genials en aquest text amb una 
colorista lectura de gran guinyol. 
Una gran feina de tots plegats.e
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