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truïa un univers amable, nostàlgic i un
punt crític amb l’actualitat, ara l’ambient
és més sòrdid, buit, que desanima.

Certament, Alfredo Sanzol a Aventura!
renuncia als seus records (i a elaborar fan-
tasia a partir dels seus pedaços) per analit-
zar el present. El futur d’avui és difícil
d’engrescar. Els personatges es troben en
un estadi d’inacció, confusos per si venen
l’empresa; per quant la volen vendre.
Com la bombolla immobiliària, s’infla i es
punxa en un tres i no res. Des d’aquest es-
pai gris, costa de ser amable. És fins i tot
correcte ser fred com el glaç. Però les
aventures són per gaudir-les, amb els seus
entrebancs inclosos. Aventura! és una tris-
ta desventura. ❋

AVENTURA!
T de Teatre
Dramatúrgia i direcció:
Alfredo Sanzol

Intèrprets: Mamen
Duch, Marta Pérez,
Carme Pla, Albert
Ribalta, Jordi Rico i
Àgata Roca
Lloc i data: Divendres,
16 de novembre al
Municipal de Girona.

a estada al Lliure
de Montjuïc, del 29
de novembre al 30
de desembre.
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tacle generacional de Cristina Clemente
que somatitza el seu embaràs en una comè-
dia impossible divertida i amb un toc
d’amargor final. També Oxigen, de Mar
Monegal, ha tractat recentment l’aventura
del natalici, imaginant com es produeix la
coincidència entre dues parelles (antagòni-
ques a més no poder però que l’embaràs els
farà amics inseparables) que viuen en la
mateixa escala. Fins i tot, al Teatre Goya
l’excusa d’un natalici (i sobretot, del nom
que se li vol posar) serà el misto que encen-
gui tota la pólvora d’una relació d’amistat
hipòcrita que rebentarà escampant merda
per tots els personatges. Però de bolquers i
com posar-los, amb tota seguretat en po-
dran explicar més a Pararapapà. ❋

Nenes?
El cas de
Pararapapà
s’especialitza en
una situació
particular. Tots
tres amics esperen
o acaben de tenir
una nena. Sembla
que la
responsabilitat del
mascle augmenti
per aquest fet. És
una situació
paradoxal quan
s’intenta reduir la
distància entre
mare i pare a
l’hora de repartir
feines
domèstiques. Sens
dubte, més pólvora
per a la comèdia.

Confitura a escena
ontes de l’escriptor Ramon Erra (premi Mercè

Rodoreda 2012) guanyen veu i acció al Círcol
Maldà gràcies a l’actriu Lali Barenys en l’espectacle
Pólvora confitura. Erra ha constatat que els seus
contes tenen una nova vida i que cobren intensitat
en la posada en escena minimalista, amb una fina
dramatúrgia que uneix un conte amb un altre.
Barenys, narrant en primera o tercera persona, no
deixa d’implicar-s’hi expressant tota la força que
amaguen a dins. 

PÓLVORA CONFITURA
De Ramon Erra
Direcció, adaptació i interpretació: Lali Barenys
Escenografia i atrezzo: Caruca Ballesteros
Lloc i data: Al Círcol Maldà des d’avui fins al 2 de
desembre.

La vellesa, en el punt de mira
uan entra en crisi el sistema de pensions, el Fons

Monetari Internacional adverteix que serà
insostenible seguir mantenint una vellesa que cada
vegada deixa de treballar abans i viu molt més que
els seus pares. Pep Pla va construir Zero per
denunciar la insensibilitat de les grans institucions
que només raonen amb elements econòmics. La
peça es va estrenar al Festival Grec i ja ha fet una
temporada aquest setembre a La Seca de Barcelona.
Viatja de la fisicitat més agressiva i dolorosa a la
sensibilitat més fina, transpira delicadesa tot i la
decisió dels joves de pujar els avis al Nurayama.

ZERO
De Pep Pla i Albert Boronat
Direcció: Pep Pla
Intèrprets: Martha Carbonell, M. Dolors Duocastella, Isis
Martín, Xavi Sáez, Jaume Sangrà i Josep Vallhonrat
Dramatúrgia: Albert Boronat
Lloc i data: Al Teatre Alegria (Centre d’Arts Escèniques de
Terrassa) demà, a les 21 hores.

Màgia atrapada en el temps
l mag Edgard ha passat un any treballant

l’espectacle que avui estrena. És un espectacle que
ofereix els grans efectes més espectaculars i ho
vesteix amb una dramatúrgia obsessiva. A escena,
hi ha un mag i el seu ajudant atrapats en el temps,
fent sempre els mateixos efectes. El desig de
l’ajudant de ser una estrella del xou provocarà uns
instants còmics en què s’hi entreveuen picades
d’ullet al fregolisme.

VINTAGE
Cia. Mag Edgard

Lloc i data: Avui divendres a les 21 hores al Teatre
Municipal La Cooperativa de Barberà del Vallès.
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CULTHUNTING
DAY
Aportada
Lloc: Arts Santa
Mònica
Hora: De 9.00 a
14.30 h.

specialment
adreçat a directius
d’innovació,
recursos humans
i iniciatives
culturals.
L’objectiu és
oferir i mostrar
alhora que
algunes activitats
de cultura poden
esdevenir
elements
dinamitzadors
per a les empreses
i els seus
consumidors
potencials.
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Cel i infern. Els
personatges viuen
eternament el
somni de fer jocs de
mans, fins a
l’esgotament. Acaba
sent un malson. CIA
EDGARD




