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‘Agost’. Gener
Agost és la tragèdia que li ha donat la darrera escalfor del
públic. Gener és el mes de la seva mort, mensualitat freda
i esquerpa. / DAVID RUANO

peració, la buidor més fonda que la grisor
inicial. Finalment, Pau Roca signa el per-
sonatge desencadenant. Oncle de la noia,
és el tarambana de la família. Inconstant,
bala perduda, però amb una gran habilitat
per aprofitar les oportunitats. Sigui per
passar una temporada a casa del germà,
sigui per donar un revulsiu a la neboda o
per intentar enamorar la seva antiga xico-
ta. Té un paper agraït perquè és contra-
dictori. Però això també comporta un pe-
rill: exigeix canvis de registre molt ràpids.
L’espai és una sorpresa agradable. Peça
que rastreja en les dificultats de l’adoles-
cència. Molt recomanable. Garanteix ria-
llades per les situacions, però també emo-
cions, pels escaires de la trama. ❋

SI EXISTEIX,
ENCARA NO HO HE
TROBAT
Nick Payne
Direcció:
Marilia Samper
Intèrprets: 
Carles Gilabert, Montse
Germán, Pau Roca i
Patrícia Garcia
Lloc i data:
Dijous, 10 de gener,
fins al 2 de febrer a la
Sala Beckett

rama que es paga
amb taquilla inversa.
D

Una nova faula dels mestres
os Titiriteros de Binéfar tornen aquest cap de

setmana al Sant andreu Teatre(SAT!). Són ja una
companyia habitual en aquesta sala, especialitzada
en teatre familiar i (el darrer cap de setmana de
cada mes) en dansa contemporània. Los Titiriteros,
que disposen d’una versió catalana dels espectacles,
es caracteritzen per un treball artesanal en la
manipulació d’objectes i per acabar traslladant la
festa al carrer. El grup, premi nacional de Teatre
per a la Infància i la Joventut 2009, ofereix una
versió esbojarrada del conte de la princesa i el drac,
prou allunyada, se suposa, del mite de Sant Jordi.

DRAGONCI
Los Titiriteros de Binéfar
Lloc i data: Dissabte (17.30h) i diumenge (12h i 17.30
h).

Un Pinter ‘casolà’
arold Pinter (1930.2008) és el dramaturg, premi

Nobel de literatura 2005, que construïa a partir del
silenci dels seus personatges. Les seves obres, que
arrencaven com un retall de vida, mostren uns
personatges que amaguen les seves pors i veritats.
Ara, al Versus, la companyia Frog recupera una
peça, d’entrada, només fins al 27 de gener.
Reivindiquen sentir Pinter construït per actors de
casa (fa unes setmanes, es va programar El
montaplatos amb els Animalario al Lliure de
Gràcia).

QUI A CASA TORNA
Harold Pinter
Direcció: Salvador Esplugas
Intèrprets: Carles Garcia Llidó, Màrius Hernández, Karme
Màlaga, Xavi Mañé, Rafel Pi, Gal Soler
Lloc i data: Divendres i dissabte a les 22.30 i diumenge a
les 20 hores.

Atenció a la bondat
a companyia valenciana Pont Flotant cal seguir-la

de prop. Va revolucionar la Fira de Tàrrega amb els
seus Exercicis d’amor, amb paella inclosa (i,
posteriorment, també enamorarien el públic
barceloní amb una miniestada a la Sala Beckett).
Ara, es presenten els quatre actors, 40 anys més tard.
S’imaginen com serà el seu futur. Com els agradaria
ser. Teatre, veritat, fantasia i sorpresa. Una
quotidianitat que captiva.

ALGUNES PERSONES BONES
Pont Flotant
Autoria, direcció, intèrprets: Àlex Cantó, Joan Collado,
Jesús Muñoz i Pau Pons
Lloc i data: Al Teatre de Ponent. Avui i dissabte a les 21
h, i aquest diumenge a les 6 de la tarda.
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S’AIXECAELTELÓ

AJUNTAMENTS I
CULTURA
Fundació Romea

Lloc i data: Al
Teatre Romea, a
partir de les 8 del
vespre.

ntervenen a la
taula rodona els
quatre alcaldes de
les demarcacions:
Xavier Trias
(Barcelona);
Carles
Puigdemont
(Girona); Àngel
Ros (Lleida); i
Fèlix Ballesteros
(Tarragona).
S’hi accedeix amb
invitació, que es
pot demanar a la
Fundació Romea.

I

Futur fotut. Els de
Pont Flotant
construeixen uns
drames amb dosi de
fantasia, molt de joc
i un pessic de
manera de viure
personalíssima. EL
PUNT AVUI




