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emuntatges generalment onírics de Carlo-
ta Subirós). Neus Bernaus aguanta bé ser
una de les columnes vertebrals de l’obra i
Òscar Muñoz, amb la seva habitual subti-
lesa, demostra ofici, així com Isak Férriz i
José Pérez. L’obra ha tingut bona resposta
en aquesta difícil temporada. Cal esperar
que tingui noves oportunitats. El llen-
guatge i el ritme garanteixen un bon re-
clam per al públic en una sala comercial.
Cal esperar, si més no, que trobin una no-
va oportunitat dins del futur Festival Sha-
kespeare que es munta per aquesta prima-
vera a la Biblioteca de Catalunya. La dra-
matúrgia desmanega la trama i amaga
Puck amb intel·ligència. Les malles verdes
no són d’aquesta època, realment. ❋

SOMNI
Mercè Vila Godoy
Direcció: 
Mercè Vila Godoy
Intèrprets: 
Neus Bernaus, Isak
Férriz, Alba Florejachs,
Òscar Muñoz, José
Pérez i Alba Pujol
Data i lloc:
1 de març, a La Seca

n treball
d’investigació que
parteix d’‘El somni
d’una nit d’estiu’ de
Shakespeare.
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bert González (Asufre, Homes de Shakes-
peare i Tocata i fuga) i Marc Vilavella (Asu-
fre, Homes de Shakespeare, Tocata i fuga,
Divertimento i Scherzo). Ha estat una com-
panyia majoritàriament masculina, tot i al-
guna incorporació femenina (a L’illa dels
esclaus, per exemple). Per això en aquesta
ocasió debuten a la companyia Joana Este-
banell i Anna Herebia. També Ramon B.
Ivars signa els últims dos treballs de la com-
panyia d’escenografia i vestuari, cosa que
denota la voluntat de mantenir un equip
estable. La directora reconeix que és una
autèntica bogeria incrementar el reparti-
ment en època de crisi, però alhora celebra
que les incorporacions han incorporat nou
vocabulari actoral a la companyia. ❋

Amb espasa.
Entre els
elements que
ajuden a
desgranar la
trama hi ha
l’espasa, però no
apareix
físicament la
flauta del títol,
adverteix la
directora.
VIDEOGAG

El Berlusconi de La Calòrica
trevir-se a parlar i exposar, en clau de comèdia i

un punt de farsa, la Itàlia de Berlusconi. D’aquella
que ell n’és el màxim bufó, però també la que li riu
les gràcies, o fa callar, o ignora allò que és
compromès i molesta. És un treball magistral de
teatre document que recull l’acomiadament de dos
periodistes i un humorista de la televisió italiana
per haver fet referència als escàndols que envolten
un polític que, tot i les contínues denúncies per
raons sexuals o econòmiques, segueix podent
comptar amb el favor d’un grapat d’electors.

EDITTO BÚLGARO
Joan Yago
Direcció: Israel Solà.
Intèrprets: Xavi Francés, Marc Rius, Aitor Galisteo Rocher
i Arnau Puig.
Lloc i dia: Teatre Modern del Prat de Llobregat, diumenge
a la tarda.

Un teatre invisible i accessible
s va estrenar a la fira de teatre al carrer de Tàrrega

del 2008. Va fer temporada al Tantarantana l’estiu
del 2009, demostrant que l’agost no és un mes
perdut per a les sales de Barcelona. És un treball
divertit, enginyós i sorprenent. Perquè planteja el
joc de ser invisible o de parlar amb amics que no hi
són. L’espectador haurà de valorar si tot és
imaginació o hi ha part de misteri. La tecnologia
també hi juga, fins al punt de compartir sessió de
fúting amb l’amic, filmat per un camí boscós.
Estebanell, impulsor de projectes com Kamchatka,
Habitáculum o Call me Maria, busca
incansablement sorprendre la mateixa realitat.

INVISIBLES
La Banda
Direcció: Sergi Estebanell.

Intèrprets: Xavi Estrada i Lluís Petit
Lloc i dia: Nau Ivanow, només fins diumenge.

Nakadaska: sent, pensa, actua
l col·lectiu Nakadaska presenta el seu primer

espectacle, en què investiga sobre la vulnerabilitat
de l’home i com s’enfronta i cau derrotat davant de
les pors. Es tracta d’un treball molt generós,
exigent, que busca el cau de les emocions. I que ha
de servir per respondre al lema del col·lectiu,
resident a la Nau Ivanow: sent, pensa, actua.

INMERSO: AGUA Y SOMBRAS
Nakadaska
Intèrprets: Adrián Pino, Pedro Rothstein, Ariadna
Matamoros, Maria Sanmartí i Clàudia Bolumar.

Lloc i dia: A Porta de Gràcia, tots els dissabtes del mes
de març a partir de dos quarts d’onze de la nit.
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LA CULTURA
D’UN NOU PAÍS
Oriol Junqueras

l president
d’Esquerra
Republicana de
Catalunya
presenta una
conferència, en un
acte organitzat per
la Fundació
Romea, i que se
suma a les
realitzades
anteriorment per
Jordi Pujol, José
Montilla i Artur
Mas.

Lloc i dia: Al Teatre
Romea, dilluns
vinent a partir de les
vuit del vespre.
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Un detall del muntatge ‘Inmerso’. NAKADASKA




