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més prolífic al Romea al llarg de la història
és Francesc d’Assís Toboso, amb 61 pro-
duccions, tot i que cal advertir que 20 són
versions dels Pastorets. Quant a actors més
fidels al Romea, Miquel Granieri compta
fins 80 produccions i Maria Vila, que va ar-
ribar a tenir companyia pròpia, en suma 73.

La setmana passada, el Romea va voler
felicitar els intèrprets més habituals al tea-
tre i que es mantenen en actiu en el món de
l’art: Teresa Cunillé (des de 1951) amb 61
produccions, i Joan Borràs (des de 1962)
amb 26 estrenes, a més del mateix Esteve
Polls. El programa d’aniversari contempla
un documental amb TV3 i un acte comme-
moratiu per celebrar l’art del teatre, i que
dirigirà Julio Manrique. ❋

També Adrià
Gual. El místic
(1903) és un
dels primers
intents d’Adrià
Gual de renovar
el teatre català
amb els aires del
teatre europeu.
Es va presentar a
Teatre Romea,
com recull la
imatge cedida.
ROMEA SA

més discurs que el xumba-xumba, viuen
de les escorrialles d’oferta del Mercadona
i superen la seva buidor despullant-se i
provant allò que està prohibit, per veure si
els dóna alguna llum al seu present. I, de
sobte, un quadre d’una estètica absoluta
que trenca el ritme trepidant i desbarrat.
Hi ha una voluntat plàstica, també!

El Conde de Torrefiel és, ja, un grup de
culte per a minories. Van rebentar els afo-
raments del Festival Terrassa Noves Ten-
dències (TNT), així com les dues sessions
del Sâlmon.  El seu univers, atractiu per a
un públic compromès però també per a
un espectador més ampli per la seva posa-
da en escena aparentment intranscen-
dent, mereix més funcions a Barcelona. ❋

LA CHICA DE LA
AGENCIA NOS DIJO
QUE HABÍA PISCINA
EN EL
APARTAMENTO
El Conde de
Torrefiel

Direcció:
Pablo Gispert
Intèrprets: Cris Celada,
Tanya Beyeler i
companys convidats
Data i lloc: Dijous, 24
d’octubre, Sala Pina
Bausch del Mercat de
les Flors. 

Carmen Amaya al Somorrostro
etmana de Carmen Amaya. Si ara el TNC

presenta La capitana, un recull de peces breus de
veus com Ramon Oller, Mayte Martín, BCN 216 o
Rocío Molina, dimarts Sara Baras fa una classe
pràctica sobre els palos del flamenc. També al
Teatre Akadèmia presenten Jar. Carmen Amaya in
memoriam. Manuel Veiga situa l’acció al
Somorrostro, la platja on va néixer Carmen
Amaya. Una setmana després de la seva mort, es
retroben dos excompanys i recorden Amaya.

JAR. CARMEN AMAYA IN MEMORIAM
Manuel Veiga
Direcció: Mercè Cervera
Intèrprets: Pilar Martínez i Manuel Veiga
Lloc i dia: Teatre Akadèmia (de dimecres a diumenge,
fins al 24 de novembre).

Una comèdia un punt àcida
La comèdia explica la història d’un exmatrimoni
d’advocats que es retroba en un cas de divorci, on
un jugador de futbol i una model tenen un litigi
al·legant els mateixos motius que ells van utilitzar
quan van optar per la separació. Divorci es
capbussa en l’univers dels grans casaments i
separacions i que no només polemitza amb les
grans quantitats de diners que s’hi mouen, sinó
amb tot l’enrenou que generen en els mitjans de
comunicació i el públic necessitat d’informacions
sensacionalistes.

DIVORCI
Franz Keppler
Intèrprets: Núria Hosta, Juan Frendsa, Aida Flix,Òscar Mas
Lloc i dies: Teatre Gaudí Barcelona (de dijous a dissabte a
les 21:30 h; diumenge a les 18 h)

Una relació tumultuosa
’Ana és una professora universitària que viu amb

la seva filla Helena, una jove de dinou anys a qui ha
educat amb tota la seva atenció. La seva relació és
aparentment feliç fins que un intrús s’instal·la amb
elles a casa: el nou company de la noia. Ara, la
mare es veu obligada a mantenir-los tots dos. A
més la filla cada vegada se’n distancia més. Ni
l’Helena ni la seva parella tenen cap ocupació.
Passen la major part del temps tancats a
l’habitació. El pare de l’Helena vol resoldre la
situació. De sobte, el noi desapareix.

LA LENGUA ATOLONDRADA
Cia Niederungen
Direcció i dramatúrgia: Ricard Gàzquez
Intèrprets: Anabel Moreno, Ferran Lahoz i Lucía Torres
Lloc i dia: Al Tantarantana, fins al 10 de novembre (de
dimecres a dissabte a les 21 h. Diumenge a les 19 h).
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AGENDAD’AUTOR J.B.

NON STOP
GOSPEL
Gospel Viu Choir

on Stop Gospel és
la proposta més
arriscada d’aquest
cor de 90 veus
d’11 comarques
diferents: gospel
contemporani
americà, amb tocs
de hip hop. Aquest
és el seu quart
espectacle, amb
melodies
agosarades i
harmonies
contundents.
La recaptació
d’aquesta actuació
serà per a l’ONG
Pallapupas, que
tan bona feina fa
pels nens i nenes
als hospitals de
Catalunya.

Lloc i dia: Dimarts, 5
de novembre (21 h),
a la Sala Gran del
TNC
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Amor i violència. Un detall del muntatge a càrrec de
la companyia Niederungen. DAVID AIROB




