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l’última peça de la corrua de Dau al 7, és
una invitació a recuperar el carrer. Brossa
trigaria, ben bé, 30 anys a poder gaudir
d’espectacles al carrer a Tàrrega, despla-
çant-se amb la cadira a les espatlles. En la
funció animada de diumenge passat, algun
espectador espontani va creure que es trac-
tava d’un grup que demanava la voluntat
fent gatzara entre el Born i Santa Maria del
Mar. Es veu que els hi va donar 50 cèntims!
per a incredulitat dels actors.

El treball escènic, fresc i desinhibit, amb
tipus d’interpretació ben dispars (des d’un
cert naturalisme casolà fins a la exageració
més tràgica) es completa amb un laboriós
vídeo de Sergi Sandua que evoca aquells
monstres i aquella realitat tan fragmentada
i desproporcionada com personal i aleatori
va ser el bienni d’existència de Dau al 7.

Inclassificable
Nozomi 700,
sent coherent al
moviment de Dau
al 7, explora per
un teatre sense
fronteres, entre
divertit i
desinhibit,
trobant
connexions amb
el públic. LA SECA

imaginar... És un personatge barrut, amb
punts d’una valentia folrada per la igno-
rància. El joc de manipulació és d’orfebre-
ria. La velocitat amb què l’un pren el gar-
rot a l’altre i com de la baralla n’extreu
una peça musical a base de percussions de
fusta (que, en ser de diferent material do-
nen notes variades) mereix un reconeixe-
ment. També la capacitat de fer que la mà
del Pulcinella tremoli, un exercici de mol-
tes hores de vol dins del teatrí. Amb un
italià afiblat per la llengüeta, la història té
potència per les arrels. Diuen que a Nà-
pols si els preguntes que és un Pulcinella,
ells responen que Nàpols. I si llavors els
preguntes per la ciutat, contesten que com
un Pulcinella. Frenètic. Amb arrels. ❋

PULCINELLA
Direcció: 
Gaspare Nasuto
Intèrprets:
Gaspare Nasuto
Data i lloc: Diumenge
5 d’octubre a la Sala
Moragas del Born CC

rrenca la
programació de
titelles que fa una
recerca entre el
Puxinel·li i les
versions de cada
ciutat europea
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iu el Teatre defensa un tipus d’espectacle que
desperti la inquietud de la canalla i que tam-
bé interessi els pares. Conviden a viure una

experiència de la canalla amb activitats concretes
(passejar per dins del teatre, per exemple) i sempre
promovent que els actors surtin a donar la mà al ves-
tíbul del teatre, acabada la funció. Tot i que hi pugui
haver referències a títols clàssics, Viu el Teatre (que
també és un dels impulsors del Mini Grec) aspira a
fer una posada en escena valenta, molt propera a les
preocupacions d’avui, sovint amb temes com la ve-
llesa i la mort, poc habituals en els cartells familiars.
Aquest any, el personatge literari creat per l’actriu
Àngels Bassas, Patatu, substituirà l’encarregat del tea-
tre, aquell entusiasta i nerviós personatge dels últims
anys. En Patatu (un personatge del qual la temporada
vinent es farà un musical a Viu el Teatre, si tot va bé)
acollirà el públic i li donarà nocions de l’argot i les
anècdotes teatrals.

L’equip de Viu el Teatre celebra aquest any la seva
desena temporada al Teatre Poliorama de Barcelona.
Com a novetat del curs, Viu el Teatre arribarà també
al teatre acabat de renovar del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona. Programaran espec-
tacles interactius per a nens (de 0 a 3 anys) i de nous
formats (a partir de 3 o de 7 segons la proposta) des
del 14 de desembre fins al 22 de març.

Pel que fa a programació, destaquen els retorns es-
perats d’El follet valent (octubre) o El petit Dalí i Pla-
neta Tumàcat (març). Destaca la música de Zoom-
watts(novembre) i L’aventura del Jazz amb La Vella
Dixieland (festa de cap d’any a les 12 del migdia). La
Joventut de La Faràndula torna amb una Blancaneus
amb 45 actors (abril i maig). Màgic és Somnis de sorra
i revolucionari Un conte de Nadal ideat per Ivan An-
drade amb Fermí Reixach de Scrooge. ❋
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Versions exigents
de teatre familiar
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En ‘Patatu’ festiu.
Diumenge va
arrencar la desena
temporada amb una
festa al Poliorama,
amb el personatge
literari de mestre de
cerimònies. JORDI
BOIXAREU




