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Albert Pérez adverteix que el més aconsella-
ble de fer la tria vagi a càrrec d’aquests cen-
tres que, posteriorment, hauran de defensar
la tria i no dels membres d’Atresbandes que,
simplement, ha volgut traslladar el model de
Kubik al Poblenou.

A Barcelona no se sap quina periodicitat
podria tenir aquest model. A Madrid, se’n
programen cada tres o quatre mesos. Però,
per ara, la situació de Barcelona és pionera i
no hi ha cap compromís de repetir-ho. Atres-
bandes va poder aixecar el vol gràcies a Ku-
bic. Ara donen l’alternativa i aspiren que es
repeteixi l’èxit. ❋

Porc i violència.
Brou d’arts
Espectacles posa a
prova un text d’Imanol
Fernández, amb una
adaptació i direcció de
Sergi Amat SALA
BECKETT

El conflicte és prou conegut: discussions
de família. Ressona a El nom o a Un aire de fa-
mília, per citar-ne dos de piles d’exemples. La
meravella, el que la fa única, és la manera pla-
nera de presentar-ho. Per moments, semblen
actors que no hagin dinat, dient el text des-
menjats per, tot seguit, deixar-se caure per
un pendent de Dragon Khan sense frens. És
d’una contundència inqüestionable i alhora
d’una dolçor que evoca roba calenta i acaba-
da de planxar. És com si la planxa caigués per
accident a sobre de la roba acabada d’allisar.
Perquè tot i la trama d’infidelitats, ensopi-
ment, manera d’entendre la relació de pare-
lla... hi ha una pàtina còmica, surrealista, que
fa estimar-se tots els personatges, també els
més roïns. ❋

EL LOCO
Y LA CAMISA
Banfield Ensamble
Autoria i direcció:
Nelson Valente

Intèrprets:
Gabriel Beck, Lide
Uranga, Carlos Rosas,
Soledad Bautista, José
Pablo Suárez
Dia i lloc:
Fins al 8 de juny al
Teatre Romea.

’obra ja va causar
sensació el juliol
passat a la Villar-
roel.
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Benet i Jornet, als darrers ‘Encontros’
’impulsor dels Encontros al Born Centre Cultural, Joaquim

Armengol, va demanar a Josep Maria Benet i Jornet que escri-
vís una trobada entre tres grans del teatre català. Serafí Pitarra,
Àngel Guimerà i Margarida Xirgu. Aquest diumenge es tanca
aquesta lectura dramatitzada que interpreten Oriol Genís,
Mercè Arànega i Xavier Albertí, respectivament. L’escriptor
portuguès Hélder Costa va imaginar un cicle de converses en-
tre personatges universals de diferents èpoques. Un punt dra-
matúrgic lúcid i lúdic alhora. Patrocina La Cámara de Comer-
cio Hispano-Portuguesa i té la col·laboracióde l’Institut Ca-
moes.

ENCONTROS, AMB BENET I JORNET
Born CC
Intèrprets: Oriol Genís, Mercè Arànega i Xavier Albertí
Lloc i dia: Al Born CC, aquest diumenge a partir de les 20 hores

Carregar piles en la infància nostàlgica
arc Artigau feia temps que perseguia construir un espectacle

amb retalls d’infància. És una conseqüència d’haver col·laborat
en l’ajudantia de direcció de PPP. Més tard, també ha convis-
cut amb les aventis de Marsé, tot i que no apareguin en aquest
quadre. Aquellos días azules remet a un vers de Gil de Biedma
en què recorda amb nostàlgia la infància. Artigau adverteix
que hi ha una certa atracció per aquelles dates però tampoc es
vol renunciar al viure d’avui, a la satisfacció de créixer.

AQUELLOS DÍAS AZULES
Marc Artigau
Direcció: Marc Artigau
Intèrprets: Robert González, Jordi Llovet i Joan Solé
Lloc i dia: Fins al 8 de juny al Círcol Maldà.

Encant lúdic i emocional a l’abisme
n petit accident lleu i fortuït, com és relliscar en un pas de

vianants mullat de pluja, provoca un gir en la vida d’un home
gris. Ho explica de viva veu aquest antiheroi, acompanyat
d’uns amics músics que no han sabut dir que no a la seva dè-
ria. Durant l’explicació el públic anirà descobrint la profundi-
tat d’aquest personatge, enamorat de l’abisme i humà fins a la
medul·la. Els músics són un coixí imprescindible, amb els seus
instruments i les seves mirades. És la darrera funció dels fina-
listes del premi BBVA, que destaca treballs professionals escè-
nics.

EQUILIBRISTES
Farrés Brothers + Amants de Lulú
Direcció i dramatúrgia: Jordi Palet i Puig

Intèrprets: Pep Farrés (actor), Pep Massana (violí), Adrià Bonjoch
(guitarra), Pep Coca (contrabaix)
Lloc i dia: Avui, 20.30 a l’Auditori de Calldetenes
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EN EBULLICIÓ
La Central del Circ

n Ebullició és la
Mostra de Compa-
nyies Residents que
La Central del Circ
organitza de forma
bianual. Neix arran
d’una posada en co-
mú dels exercicis
dirigida per Matías
Marré, Spela Vodeb
i Sol Vázquez
d’Atempo Circ, una
companyia especia-
litzada en la recerca
de noves formes de
creació i intercanvi
artístic. Aquest cop
es pretén trencar els
lligams físics i estè-
tics per explorar
nous territoris.
Amb 16 artistes a
escena i la col·labo-
ració musical de Ja-
vier Gamazo.
Lloc i dia: Dissabte, 24
de maig (20.30 h) a la
Central del Circ. A
partir de les 18 h, taller
en família. Cal
inscripció prèvia.
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Música a escena. ‘Equilibristes’ conjuga música, teatre i circ en un
quadre còmic que es trasllada a l’intensament poètic. EL PUNT AVUI

CA NOSTRA
Fundació Romea

illuns es presenta
la lectura dramatit-
zada Ca Nostra. En
col·laboració amb la
Conselleria d’Edu-
cació, Cultura i
Universitats del Go-
vern de les Illes Ba-
lears. 
Lloc i dia: Dilluns, 26
de maig (20 h) al
Teatre Romea
(Hospital, 51).
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