
menjar de gos i carregant cols, arròs i su-
cre com si fos una criatura.

Enjòlit va sorprendre amb una farsa
com Corruptia (inspirant-se en el cas
Gürtel). La Conquesta del Pol Sud va de-
butar amb una peça que parlava dels atu-
rats sistèmics. El Tantarantana, com a sala
alternativa, ha fet bandera de Dario Fo pe-
rò també de molts dramaturgs i situa-
cions d’inequívoc compromís social. Ara,
tots junts, signen una comèdia, amb
apunts de vodevil i de trama de pinzellada
gruixuda. El que sobta de tot plegat és que
tot és enormement coherent i facilita l’en-
trada al teatre a nou públic (que en surt
enriolat i empipat alhora). I no és només
perquè cadascú paga el que pot, o vol. ❋

SI NO ENS PAGUEN,
NO PAGUEM
Dario Fo
Direcció: Carles
Fernández Giua
Intèrprets: Albert
Alemany, Elies
Barberà, Jenny
Beacraft, Arnau Marín i
Marta Montiel
Data i lloc: Dimecres,
13 de març (fins al 14
d’abril), Tantarantana.

’entrada és per
taquilla inversa: es
paga acabada l’obra.

L

gran història de Catalunya. Va aconseguir
sorprendre amb una dansa tan arrelada
com és la sardana. Va inaugurar el Festival
Grec 2011 amb La muntanya al teu voltant,
comprovant que el canvi de punt de vista li
donava un aire revelador. També la seva vi-
sita al món butoh, amb Frederic Amat a Ki,
en el Grec de l’any anterior, va sorprendre
els mateixos japonesos.

Ara, el SAT! ofereix l’oportunitat de con-
templar, com si fos un àlbum de fotos en
moviment, les arrels d’un dels ballarins
més internacionals de Catalunya. La seva
estètica (li agrada cordar-se el botó del coll
encara que no dugui corbata) estilitza un
cos preparat per respondre als estímuls del
seu cor. Que no és poc. ❋

Amb l’entorn.
Cesc Gelabert és
un ballarí feliç
quan pot
concentrar
l’energia dalt
l’escenari i
dissenyar
diagonals amb
els seus braços
estirats. a
l’escena, un
instant de
‘Gelabert V.O.+’/
ROS RIBAS
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Sarsuela d’embolics metateatral
a companyia Terrassa Òpera Còmica programa

per diumenge a la tarda una funció d’El duo de
l’africana. L’acció de l’obra transcorre durant un
assaig d’una companyia d’òpera i tracta dels
embolics i les intrigues propis d’allò que passa
quan s’abaixa el teló, una proposta metateatral que
pot recordar alguns passatges de Cómeme el coco,
negro, de La Cubana, ja que els cantants esdevenen
personatges mateixos de la trama fora de l’escena
que representen. L’actuació és a benefici de
l’Associació Llambrusca Ajuda a l’Alzheimer.

EL DUO DE L’AFRICANA
Companyia Terrassa Òpera Còmica (TOC).
Donatiu: 10 euros
Lloc i dia: A l’Auditori Fòrum Berger Balaguer – Obra
Social de Caixa Penedès (Rambla Nostra Senyora, 6) de
Vilafranca de Penedès

Un teatre invisible i accessible
ues persones en escena fan una llista de records

clau de les seves vides amb dates i frases curtes en
targetes de paper. Utilitzant referències explícites,
cada una exposa un arxiu de dades que evoca
circumstàncies de forma instantània. L’espectador
llegeix cada targeta com a títols projectats a gran
escala sobre una pantalla de l’escenari. Les dues
retrospectives avancen paral·lelament comparant
dades de llocs i moments aïllats de forma
seqüencial. Una forma escènica minimalista que
compromet la imaginació de l’espectador sobre un
tema existencial: la relació individual que cada
persona manté amb el temps.

UNMISTAKABLE BODIES VOL. I
Cecilia Vallejos
Intèrprets: Amaranta Velarde i David Ferrús Cortinas
Lloc i dia: Antic Teatre, dissabte (21 h) i diumenge (20
h).

Els titelles, protagonistes
l festival Titelles Objectes Teatre (TOT) es

concentra en la seva quarta edició en un sol cap de
setmana al Poble Espanyol. El repartiment és
exclusivament català. Des de la direcció del festival
es remarca que, tot i no tenir la visibilitat que es
correspon a la cartellera pròpia, els grups de
manipulació d’objectes viatgen assíduament arreu
del món: el moment creatiu és molt bo.

TITELLES OBJECTES TEATRE (TOT)
Poble Espanyol
Companyies: Animamundi, Trac-Trac, Sebastià Vergés,
Pea Green Boat, Forani Teatre i Binixiflat.

Lloc i dia: Des d’avui a les 20 h fins diumenge al vespre
al Poble Espanyol de Montjuïc.
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S’AIXECAELTELÓJ.B.

DIA MUNDIAL DEL
TEATRE
José Luis Gómez

a Fundació
Romea convida el
director del Teatro
de la Abadía i
membre de la Real
Academia de la
Lengua a
pronunciar una
conferència en
motiu del Dia
Mundial del
Teatre

Lloc i dia: Dilluns 25
de març, al Teatre
Romea, a les 20
hores.

L

‘Canelo Show’, una càpsula del TOT./ FESTIVAL TOT

T
e

a
tr

e




