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Petit Romea rescata l’esperit Cavall Fort
iu el Teatre inaugura temporada al Teatre Romea aquest diu-

menge, recuperant l’antiga tradició que fa anys va iniciar Ca-
vall Fort amb els cicles de teatre familiar. De fet, el Romea ha
programat puntualment familiars els darrers anys (Els contes
del Sr. Nil 2007) i va emparaular una programació amb Come-
diants que, finalment, no va materialitzar-se. Ara, Viu el Tea-
tre (que fa una dècada que programa al Poliorama) també serà
al Romea. A partir de diumenge es presenta Perduts a la Viqui-
pèdia (Grec, 2013), una obra que parla sobre ciència a partir
d’un viatge imaginatiu i amb molt d’humor per la Viquipèdia.
Els protagonistes han de fer un treball sobre ciència, però aca-
baran sent els científics els que els guiaran per totes les pàgines
de ciència de la història.

PERDUTS A LA VIQUIPÈDIA
Anna Manso
Direcció: Teresa Pombo
Lloc i dia: Romea. Els diumenges del 2 al 30 de novembre (12 h)

Nou retrat de la família
enise Duncan torna a l’entorn familiar, el que més coneix. Ja

el va retratar a Está linda la mar (Nau Ivanow, 2103). Ara, l’au-
tora investiga sobre l’amor/odi dels germans i hi incorpora un
element que distorsiona: la noia, la Júlia.

ABSENTEE
La Pulpe Teatro
Autoria i direcció: Denise Duncan
Intèrprets: Salvador Miralles, Marta Santandreu, Moli Quetglas
Lloc i dia: Al Tantarantana, del 5 al 23 de novembre

Un vodevil ‘intel·ligent’
na mena de cabina dels germans Marx. Així és com es pot

definir la darrera proposta d’Iguana Teatre. Hi ha, sí, ho admet
el director, l’humor absurd de Ionesco, un aire de Kafka i
l’ombra de la reina Ubú, però també s’hi respira l’ambient de
la família dels còmics de la casa Bruguera. Iguana, hàbil del
seu teatre físic (“les emocions surten del moviment”, no del
teatre stanislavskià, comenta Molinet), manté un punt de farsa
per definir el cambrer i el director de l’hotel per servir un veri-
table vodevil de portes i embolics que, rara avis, clama a la in-
tel·ligència. Tot intriga amb un mort que no para de bellugar-
se; l’amaguen.

Z I L’HABITACIÓ 113
Iguana Teatre
Autor: Joan Carles Bellviure

Direcció: Carles Molinet

Intèrprets: Luca Bonadei, Jordi Cumellas, Rodo Gener i Salvador Oliva

Lloc i dies: A la Sala Muntaner, fins al 9 de novembre
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LLIGA DE TEATRE
Sixto Paz

n grup de petites
companyies munta
la primera Lliga de
Teatre. Tot i que
amb un caràcter pi-
lot (els artistes inci-
ten al debat després
de veure l’obra en-
tre els col·legues i
compartint infor-
mació amb els altres
equips), ja s’hi han
apuntat un centenar
d’intrèpids jugadors
que aspiren a apren-
dre i jugar en aquest
torneig que s’inspira
en els de futbet dels
joves.
Lloc i dia: Dimecres i
dijous fins al 18 de
desembre
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Broma amarga. Quatre personatges que lluiten per no trobar-se, en
una habitació, d’Iguana Teatre. À. ROMAGUERA

la confusió, però ara es faria adequada una
retallada en el nus i en el desenllaç que per-
meti guanyar velocitat a la broma. A la Bi-
blioteca de Catalunya, Els Pirates Teatre han
pogut aprofitar un espai que deu ser deu ve-
gades més gran que el que gestionen des de fa
poc menys d’un any: el Círcol Maldà. A la bi-
blioteca hi caben molts més espectadors (so-
bretot en el format actual de Traduccions-
Translations) i també un escenari que permet
grans gambades, amb múltiples entrades i
sortides, que hauran de reordenar quan facin
temporada al Maldà aquest Nadal. Seria una
bona ocasió també per aplicar el bisturí i re-
duir la durada. Bon viatge i que la lucidesa i
l’amor segueixin vencent els individus buits
de cor i plens d’orgull! ❋

NIT DE REIS
W. Shakespeare
Direcció: Adrià Aubert

Intèrprets: Laura
Aubert, Queralt
Casasayas, Núria
Cuyàs, Clara de Ramon,
Ricard Farré, Xavi Frau,
Robert González, David
Marcé, Laura Pau,
Lluna Pindado, Arnau
Puig
Dia i lloc: 28 d’octubre,
a la Biblioteca de
Catalunya. Faran estada
al Círcol Maldà, des del
10 de desembre

amb el favor del públic. El seu treball ha anat
integrant la veu en off, l’audiovisual, l’attrez-
zo més voluminós... tot per provocar la sor-
presa i, amb ella, la riallada. La resistència a
escena és tanta que també han anat veient ge-
neracions de periodistes en les seves presen-
tacions. El matrimoni segueix perquè és ex-
pert en convivència. Tricicle és una part im-
portant en el dia a dia dels tres actors, però
cadascú desenvolupa altres actuacions més
enllà dels seus companys. Fan vacances sepa-
rats i, sobretot, són els que més disfruten
quan són en plena actuació. És el gran secret
per sumar 7 milions d’espectadors! ❋

Són 3 de 35. Tricicle
celebra demà a Vic el
seu 35 aniversari
d’història a escena.
XARLI DIEGO
COMUNICACIÓ




