
23
1 0 . 1 0 . 2 0 1 4

Te
at
re

AGENDA D’AUTOR J.B.

Assistir al moment de l’escriptura
eatre Akadèmia arrenca la temporada, en què inclou fins a

quatre produccions pròpies, amb una comèdia de textura sen-
sible. A escena, hi ha dos autors en el moment de crear un text.
Són alhora dos personatges que esperen la lletra per pujar-la a
escena. I el públic, privilegiat, assistint a aquella intimitat com
qui mira pel forat del pany. A escena trobaran un misteriós
mirall, que no és perfecte, sense deformar tant la trama com
ho farien els de Valle-Inclán. És com el reflex de l’aigua.

A LA VORA DE L’AIGUA
Ève Bonfanti i Yves Hunstad
Direcció: Emilià Carilla
Intèrprets: Francesc Garrido i Alícia González Laá
Lloc i dies: Al Teatre Akadèmia, de l’11 d’octubre al 2 de novembre.

Comèdia musical escatològica
a gent de Viu el Teatre torna a proposar un muntatge a partir

d’un conte. Si fa una dècada van construir un espectacle màgic
amb El petit Dalí, ara circulen per una comèdia musical, un
punt escatològica i divertidament desacomplexada. Pensat per
a canalla de 3 anys en amunt, amb els personatges mítics dels
contes clàssics (la reina malvada, el príncep blau, la princesa
preciosa...) es descobrirà que, en realitat, ningú és perfecte!

LES PRINCESES TAMBÉ ES TIREN PETS
El Replà Produccions
Paraula: Joan Berlanga
Música: Albert Flores

Lloc i dia: Teatre Poliorama. Des de diumenge fins al 23 de novembre, a
les 12.30 h.

El jo i l’ombra del jo
ndrés Corchero es va inspirar en els personatges de les no-

vel·les primerenques de Samuel Beckett. Es tracta d’uns indivi-
dus que a la vegada que qüestionen la seva identitat acaben re-
accionant als estímuls externs i seguint actius mentre els re-
mou la inquietud de qui són ells en realitat i de qui són els al-
tres. A l’escena, doncs, un moviment continu de personatges
que poden ser els antagònics, les ombres o potser el personat-
ge real del qual un és només l’ombra. Una posada en escena
intrigant i abstracta que coincidirà amb els darrers treballs de
Beckett, cada cop més expressionista i menys narrador d’histò-
ries. Els personatges s’esmicolen en mil bocins i ell només en
triarà els més carismàtics.

PERSONNE
Cia. Ad Libitum
Coreografia i direcció: Andrés Corchero

Intèrprets: Javier Cárcel, Ferran Echegaray, Jordi Font, Carlos Gallardo i
Anna Vendrell
Lloc i dies: A la Sala Beckett, des d’avui i només fins diumenge
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TROBADA AMB
BERNAT QUINTANA
Escena25

scena25 convoca,
com cada dimarts
d’octubre a una tro-
bada entre els usua-
ris d’Escena25 i crí-
tics del col·lectiu
Recomana. Aquesta
setmana, l’actor
Bernat Quintana
explicarà les seves
preferències de la
cartellera.
Lloc i dia: Al,Rei de la
màgia (Junqueras, 15)
a partir de les 19.30h.
Entrada gratuïta. Cal
inscriure’s abans a
través de la plataforma
Escena25.

E

Beckett destil·lat. Un muntatge d’ombres i de possibles
coincidències, sota el tamís del moviment. ESAD I. TEATRE

lades un cop i un altre. I provocant un desencís
amb aquells que disfrutaven utilitzant-les, per
construir un discurs il·lusionador.

Un altre encert que trenca amb un quadre
massa costumista, de personatges estirats que
estan per sobre del bé i del mal i que conside-
ren que la resta de la societat pateix la crisi per-
què ha viscut “per sobre de les seves possibili-
tats” és la música en directe. L’emoció impacta
per una coreografia, ara sí, harmònica, que
denota humanitat per les abraçades i pels cla-
tellots. L’exercici arriba a bon fi. La pregunta
és obligada: per què si encerten l’exercici en un
joc teatral útil en la primera peça a La supervi-
vencia de las luciérnagas, estrenada més tard, la
saturació de plans, i sons no anava enlloc? Ce-
lebrem, doncs, aquest elefant. ❋

EL SUÏCIDI DE
L’ELEFANT
HIPOTECAT
LAMiniMAL
Dramatúrgia i direcció:
Daniel de Vecchi, a
partir de textos de José
Sanchis Sinisterra

Intèrprets: Eloi Benet,
Anna Berenguer,
Cristina Codina,
Esperança Crespí, Toni
Figuera, Xesco Pintó i
Carla Rovira

Dia i lloc: Dimecres 8
d’octubre (fins al 26) a
La Seca.

estiu). El cartell, que signa la directora del fes-
tival, Montse Vellvehí, integra també tres lec-
tures dramatitzades que evoquen l’univers de
Shakespeare. És el cas d’El gos geomètric, d’A-
gustí Bartra (que interpreta Xavier Albertí);
Birnam, de Víctor Sunyol (amb Lluís Soler), i
La caça de l’home, d’Albert Balasch (amb Ma-
rio Gas). Per acabar, no vol desaprofitar la
connexió amb dos espectacles a través d’un
vermut informal amb els directors. Hi serà
Pau Carrió, impulsor de Victòria d’Enric V,
que està en cartell ara al Lliure, i Joan Ollé, que
prepara El somni d’una nit d’estiu, al TNC. El
Shakespeare està servit. ❋

Obre les portes. La
Biblioteca de
Catalunya continua
sent el centre
neuràlgic del Festival
Shakespeare, com ho
va ser el 2013.
Segueix comptant
amb la complicitat
d’equipaments veïns. 
MARINA RAURELL




