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Quinze anys amb la creació femenina
n objectiu tan clar com necessari: mostrar, encara que sigui

només durant un mes, la creació de les artistes del col·lectiu
(actrius directores, escriptores, ballarines, escenògrafes, tècni-
ques...) Projecte Vacxa és resident a la fàbrica de creació Fabra
i Coats. La iniciativa, que s’allarga fins al 2 de desembre, ar-
reenca amb Transformer 2014: Ocupar el món (avui i demà, 20
h) on es mostrarà un treball d’investigació i creació escènica
on les participants han experimentat sobre dramatúrgia, inter-
pretació i direcció a l’entorn d’una visió sobre la transforma-
ció de la dona en el món present.

NOVEMBRE VACA
Projecte de les creadores Projecte Vaca
Lloc i dies: Diversos espais, fins al 2 de desembre. Programació completa
a http://projectevaca.com/category/novembre-vaca-2014

El Romea dóna la paraula
l Teatre Romea recupera les jornades de debat de l’estiu del

2013, El teatre pren la paraula, i convida diferents especialistes
per reflexionar sobre les noves autories teatrals, tot debatent si
està canviant el paradigma del teatre de l’Estat espanyol.
S’abordaran sis temes en unes xerrades que s’aniran progra-
mant des de dilluns fins al mes de maig. El primer tema és la
relació del teatre amb l’audiovisual: L’aparició d’un nou espai
narratiu. Els ponents d’aquesta xerrada seran l’autora i direc-
tora Carol López i el director de cinema Benito Zambrano. El
gestor audiovisual Pere Roca serà l’encarregat de moderar el
debat. Els debats seran enregistrats i penjats a les xarxes, per-
què puguin ser útils a les escoles de teatre i professionals.

EL TEATRE PREN LA PARAULA
Fundació Romea-BIT
Lloc i dia: Al Teatre Romea, a partir de les 20 hores. Accés lliure.

Festival Patufet
l festival celebra els seus 10 anys de vida sempre dedicant

l’atenció a la canalla de 0 a 5 anys. El darrer cap de setmana del
festival tindrà lloc una gran festa de celebració d’aquests 10
anys (22 i 23 de novembre al Mercat de les Flors) i s’ha apostat
per una programació més internacional que mai. El festival
mostrarà, per exemple, treballs de Quebec, Brasil, França, Ho-
landa i Alemanya.

EL MÉS PETIT DE TOTS
10è Festival Internacional d’Arts Escèniques (0-5 anys)
Lloc i dies: Des de dissabte i fins al 23 de novembre a 10 ciutats de
Catalunya: La Sala Miguel Hernández (Sabadell), Teatre de l’Aurora
(Igualada), Mercat de les Flors (Barcelona), Teatre de l’Escorxador
(Lleida), Teatre Principal (Olot), Teatre Municipal (Benicàssim), Teatre
Clavé (Tordera), Teatre-Auditori (Sant Cugat), Teatres de Tarragona i
Teatre-Auditori (Granollers). Programació sencera a
http://www.elmespetitdetots.cat/pdf/cartells_edicions/2014.pdf
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AGENDA D’AUTOR J.B.

REFLEXIÓ SOBRE EL
TEATRE
PREMIS BUTACA

ls organitzadors
dels Premis Butaca
busquen nous ca-
mins a l’afer teatral.
Per aquest motiu,
han decidit organit-
zar aquesta jornada
de reflexió Premis
Butaca al voltant
del teatre actual i el
seu públic. Hi pren-
dran par: els direc-
tors Thomas Oster-
meier, Declan Do-
nellan, Carme Por-
taceli, Xavier Alber-
tí i Lluís Pasqual
Lloc i dia: Arts Santa
Mònica, des de les
11.30 fins a les 14 h.
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La dansa, les textures. Un detall d’un espectacle de l’any passat a
càrrec de la companyia danesa Aabendans.STEFANIE DITTRICH

aquesta proposta la fisicalitat ha passat a un
tercer pla (amb prou feines es toquen ni hi ha
grans, ràpids o sorollosos desplaçaments o
topades). Quan es produeix arriba molt de-
purada, fet que li dóna un matís que no exis-
tia abans. Però és massa puntual i així, amb
un discurs lluent però fals i un ritme que na-
vega per insistir a involucrar l’espectador es
perd el nord. Cal admetre que la veu de l’es-
pectador és interessant quan opina, també en
primera persona. Sigui per donar una nova
postura de repòs (“la del faraó”) com per
confessar que ha tocat fons (“no te’n pots es-
capar; t’arriba i ho has de superar...”, confir-
ma). Però li falta algun element (sigui estètic
o conceptual) que lligui millor aquesta cre-
ma de profundes intencions. ❋

OSOS EN EL AGUA
Labuena Compañía

Creació, direcció i
interpretació: 
Arantza López
David Franch, Mireia
Trias i Judit Farrés

Dia i lloc: 
Divendres, 31
d’octubre. Està en
cartell, fins diumenge,
9 de novembre.
Al Versus Teatre.

tics. L’autor tenia clar que s’havia de fugir del
maniqueisme i per això juga amb un perso-
natge sinistre però que “té una part de la seva
personalitat que atrau”. Per la seva banda,
l’estratègia dels companys d’aula és enviar
un missatge al seu antic agressor “amb un
punt de venjança i un altre de justícia”. L’apa-
rició de la germana d’un dels companys, que
desenvolupa les seves aptituds de mèdium,
proporciona a la trama dura un punt fantàs-
tic que no queda mai del tot explicat si és real
o és un engany. Els fantasmes apareixen i
s’expliquen. Parlar, la clau per trencar l’ame-
naça del bullying. ❋

Records, ara, de la
infància. El
periodista i escriptor
Sergio Vila-Sanjuán,
dilluns passat a l’hotel
Hesperia de
Barcelona.
JOSEP LOSADA




