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Lorca. Però, tot i això, no sembla que Rosita
vulgui redreçar el seu camí (com ho intenta-
rien les heroïnes de Les tres germanes o de
L’oncle Vània. No té prou tremp, sembla.
Prefereix amagar els seus errors. Tot i així,
aquesta Doña Rosita que ha plantejat Ollé
ressona a Txèkhov, amb uns personatges que
advoquen per la cultura (encara que siguin
uns venerables beneits) com Txèkhov ho fa
per la natura. Tots són uns perdedors que es
resisteixen al destí. Presentació en un espai
panoràmic, llarg i prim, amb els moviments
precisos. I amb un final expressionista, cami-
nant a contrallum, que tanca el quadre pre-
ciosament. Un treball estètic i, per moments,
d’una graciosa coralitat, però que permet
poques identificacions amb l’avui, ai. ❋

DOÑA ROSITA LA
SOLTERA?
F.G. Lorca
Direcció: Joan Ollé
Intèrprets: Nora Navas,
Mercè Arànega, Carme
Elias, Laura Guiteras,
Marta Betriu, Mireia
Llunell, Victòria Pagès,
Alba Pujol, Candela
Serrat, Enric Majó,
Albert Triola, Joan
Anguera, Oriol Genís i
Enric Cambray.
Dia i lloc: Diumenge 2
de març (fins al 6
d’abril) a la Sala Gran
del TNC.

La importància d’un espot
lbert Ramos traça una comèdia negra en la qual els personat-

ges proven de sentir-se útils i altament responsables en la tria
d’una campanya publicitària. Si la campanya té èxit, tothom
beurà aquell producte (que ells ni han tastat per imperatius de
l’empresa publicitària que els ha contractat). Però més enllà
d’aquest detall, en la sala hi juga una relació de personatges, de
relacions amagades, d’enganys, de veritats no prou assimila-
des. Divertida, sí, però amb una amargor d’estómac que, com
més temps s’hi reflexiona, més valor se li dóna, a la increïble
proposta escènica.

NOMÉS UN ANUNCI
D’Alberto Ramos
Direcció: Carles Mallol
Intèrprets: Roger Cantos, Marta Corral, Alícia Puertas, Joan Sureda
Lloc i dia: Sala Flyhard, fins al 17 de març, improrrogable.

Clima suec al Versus Teatre
epresentat arreu del món i considerat per molts l’autor con-

temporani suec més rellevant, a Norén també se l’identifica,
juntament amb Strindberg i Bergman, com un artista que
transmet la quinta essència del caràcter suec. Actualment és
director artístic del Folkteatern de Göteborg. Serà el primer
cop que els espectadors podran gaudir de Kyla (Fredor). La
trajectòria de Lars Norén com a autor és molt prolífica, i tot i
que la seva obra també inclou poesia i novel·la, des dels anys
80 Lars Norén es dedica quasi exclusivament a la dramatúrgia.

KYLA (FREDOR)
Lars Norén
Adaptació i direcció: Adrian Devant
Intèrprets: Adrià Díaz, Sergio Freijo, Marc Naya i Junyi Sun
Lloc i dia: Versus, dimarts i dimecres, a les 20 hores, fins al 2 d’abril.

Un musical per a una sindicalista
’ambiciós projecte de portar el musical IsaVel als escenaris és

un repte que converteix la figura d’Isabel Vilà en un nou refe-
rent històric, teatral, feminista a Catalunya. Va ser una dona
republicana i lluitadora pels drets dels treballadors, considera-
da la primera sindicalista catalana. Va entrar a la historiografia
catalana gràcies al relat que va fer el diputat Caimó del foc de
la Bisbal (1869). Va tenir presència en la implantació de l’As-
sociació Internacional de Treballadors (AIT) al Baix Empordà.
Era coneguda com Isabel cinc hores per la seva reivindicació de
la jornada de cinc hores per als menors de 13 anys. El muntat-
ge ja s’ha representat, amb notable èxit, a llocs com Figueres,
Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell i Girona, i el repartiment in-
clou actors com Carlos Gramaje (Saïd a Mar i cel de Dagoll
Dagom) o Iris Vilà (La Dama del Ritz).

ISAVEL
Toni Strubell i Antoni Mas
Direcció: Kim Planella
Lloc i dia: Demà, 8 de març, al Centre Cultural de Terrassa. 21 hores.
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1714, TRES-CENTS
ANYS DESPRÉS
Agustí Alcoberro

a Fundació Romea
convoca l’historia-
dor i director del
Museu d’Història
de Catalunya per-
què respongui algu-
nes preguntes clau:
Què en diu la histo-
riografia catalana
d’ara? Quines lli-
çons en podem
treure en clau de
present i de futur?
Per què, com diuen
alguns, els catalans
ens entestem a
commemorar una
derrota?

Lloc i dia: 20 de març,
a les 20, al Teatre
Romea.
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Èpica i musical. El musical ‘IsaVel’ es representarà el Dia
Internacional de la Dona Treballadora, a Terrassa SALVADOR SABATÉ

del Centre d’Arts Escèniques de Terrassa i
que ha fet estada al Mercat de les Flors. Efec-
tivament, la complicitat amb els altres cen-
tres de producció, còmplices en aquesta re-
cerca de la nova escena, és un bon company
de viatge. Formats Factoria es tancarà el 12
d’abril amb El poble entre copes, una adapta-
ció de l’adaptació a l’escena dels versos de
Martí i Pol que ja havien fet Essela, banyat
amb un tast de vins. Perquè el teatre no està
renyit amb l’olfacte i el gust: són transmis-
sors d’una experiència. De fet, a Factoria no
es conformen a trobar el públic jove; també
miren de despertar-lo en altres àmbits. ❋

Continent i
contingut. La
Factoria d’Arts
Escèniques de
Banyoles és un
continent actiu, amb
contingut: perquè s’hi
aplega formació,
creació i també
exhibició.
AJ. BANYOLES




