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talans ja en l’edat mitjana. De fet, hi ha una
càtedra a Fribuirg, comenta Tornero, que és
on millor se l’estudia. Possiblement, la dis-
tància ha permès que se’l pugui examinar
sense els complexos que pot haver-hi a Cata-
lunya. Pels volts d’aquestes dates, el desapa-
regut projecte BIT (Barcelona International
Theater), precisament, havia de produir un
espectacle sobre l’univers de Llull. Aquest
muntatge se li havia assignat a Pau Miró. Ell
comentava, fa uns dies, que s’ha desfet el pro-
jecte; un altre fracàs per al dissortat Llull. En
canvi el Sots l’ombra d’un bell arbre significa
l’esperança. ❋

Una ombra.Ramon
Llull s’exclama perquè
tres religions s’han
d’allotjar en una
mateixa ombra: hi ha
la mateixa idea de
Déu però diferents
ritus. La versió aspira
que siguin tres
científics savis els que
contrastin les
diferències. JOSÉ
CRUZÍO

tingui el format de gags sí que beu del mateix
univers d’indiferències i poca ambició vital.
Però l’amor que es transmet és ingenu.

Buchaca diu que celebra les peces en què hi
ha comèdia amb algun toc amarg, que aparca
la superficialitat. Certament, els seus primers
treballs eren molt més inquietants: L’olor sota
la pell (Sala Beckett, 2007) o Plastilina (Bec-
kett, 2009). També Les nenes no haurien de
jugar a futbol (Versus, 2010), tot i el títol cò-
mic estava escrit amb una tensió dramàtica
reveladora. La nova autora d’avui escriu pen-
sant en el públic desacomplexadament. I sa-
bent que s’agraeixen els punts còmics. La co-
mèdia de Buchaca permet trobar una segona
capa de lectura, sense pretendre gaire res
més. ❋

LOSERS
De Marta Buchaca

Direcció:
Marta Buchaca

Intèrprets:
Alba Florejachs
Jordi Díaz
Dia i lloc:
Dilluns, 28 d’abril
(sense data de sortida)
a la Sala Villarroel.

a comèdia pren el
relleu d’El crèdit,
que ha estat en car-
tell des de setembre.
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La Marabunta ataca el Coliseum
ercer escenari que assumeix el repte de superar la festa des-

enfrenada després del Latino i l’Aquitània. Marabunta recorda
la trobada de fa uns anys entre el còmic Guillem Albà i els de
l’Always Drinking Marching Band. Ara, l’espectacle es traslla-
da al Coliseum, per ara només quatre funcions. Si la demanda
segueix sent bona, no es descarta aconseguir més dates. No s’hi
val desentendre-se’n. Cal generar la revolució!

MARABUNTA
Guillem Albà i The All In Orchestra
Direcció: Guillem Albà
Intèrprets: Guillem Albà, Manu Estoa, Iñaki Marquiegui, Martí Soler /
Roger Bas, Albert Comaleras, Roc Albero / Ramon Figueras i Edgar
Gómez.
Lloc i dies: 2, 17, 23 i 30 de maig, a partir de les 23 hores, al Coliseum
de la Gran Via.

Ball i ‘cante’ que furga a les arrels
l bailaor Joaquín Cortés ha decidit que l’estrena mundial de

Gitano sigui a Barcelona. És el seu nou espectacle després que
hagi presentat durant tres anys per Europa, l’Amèrica Llatina i
els Estats Units en una llarga gira el seu anterior treball. El co-
reògraf basteix l’espectacle acompanyat de vuit ballarines i
dues joves bailaoras a més de disset músics que toquen en di-
recte per signar un quadre flamenc a vuit veus. També desta-
quen en aquest treball un audiovisual que permet a l’artista
cordovès tornar als seus orígens, a les arrels del poble gitano.

GITANO
Joaquín Cortés
Lloc i dia: Des d’avui i només fins diumenge al Teatre Tívoli.

Goldoni llegit per Pasqual
luís Pasqual sempre se sobta que tothom cregui que és un es-

pecialista en Goldoni. Tot just n’ha aixecat tres muntatges: Un
dels últims vespres de carnaval (1985), La famiglia dell’antiqua-
rio (2007) i Els feréstecs (2013). La darrera va ser un dels èxits
de la temporada passada. Va rebre fins a cinc Butaca: millor
muntatge teatral, direcció, actriu de repartiment (Laura Cone-
jero), vestuari i caracterització. Comèdia desimbolta que Pas-
qual situa en la Catalunya de la primera república. El carnaval
i la llibertat de les dones, són dels elements que més espanten
uns reaccionaris coneguts per feréstecs.

ELS FERÉSTECS
Goldoni
Direcció: Lluís Pasqual
Intèrprets: Laura Aubert, Andreu Benito, Jordi Bosch, Laura Conejero,
Carles Martínez, Xicu Masó, Rosa Renom, Boris Ruiz, Pol López, Rosa Vila

Lloc i dia: des de dimecres vinent i fins a l’1 de juny al Teatre Lliure de
Montjuïc.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

ARTS ESCÈNIQUES
CATALANES
AL MÓN
Tradició i
modernitat

ls Diàlegs al Llull
ofereixen als crea-
dors i agents cultu-
rals amb projecció
internacional una
finestra oberta al
debat de les noves
idees, tendències i
reptes de la cultura
catalana. Des de la
literatura, el pensa-
ment, la llengua, la
música, el cinema,
el teatre, l’arquitec-
tura, el disseny i les
arts visuals. Una ci-
ta cultural periòdica
oberta a tots els sec-
tors i tots els pú-
blics. El pianista
Carles Santos i el
coreògraf Pere Fau-
ra intervenen en la
sessió dedicada a les
arts escèniques.La
coreògrafa àngels
margarit modera el
debat.

Lloc i dia: Al Palau
Baró de Quadras
(aforament limitat).
Dimarts vinent, a partir
de les 19 hores.
Entrada Gratuïta.
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Divertida desproporció. Torna un dels èxits de la temporada
passada al Lliure, ‘Els feréstecs’. ROS RIBAS




