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Celebració ben amarga
avia de ser una festa ben sonada: la parella celebrava amb

uns amics el seu 21 aniversari de casats. I ho feien repetint en
la cambra on van consumar la nit de noces. Dues dècades des-
prés, tot i que l’estabilitat social, econòmica i familiar és, apa-
rentment, consolidada, apareixen esquerdes en aquesta relació
fins a esdevenir un cataclisme. Una obra de Lee Blessing, autor
contemporani nord-americà, passat pel tamís del director
Quique Culebras, que ha transformat aquella parella de Min-
nesota en una que es pot identificar amb un matrimoni que
s’ha forjat a Catalunya.

ARA QUE HO TENIM TOT
TZS Produccions
Intèrprets: Jaume García Arija i Núria Casas
Lloc i dia: Al Jove Teatre Regina, fins al 29 de juny

Un homenatge
ariona Naudin va construir un primer espectacle, adreçat

llavors a Severiano Naudin: era una necessitat de retrobar ar-
rels quan era fora. Ara que està instal·lada a Barcelona reviu
aquell capítol amb VIP, a seques.VIP és una dissecció d’una
peça que aspirava a ser un homenatge al seu avi i que ha aca-
bat sent un treball autobiogràfic. És una confrontació entre la
intimitat i la col·lectivitat, i també entre allò que ha estat refle-
xionat i escrit i allò que es produeix de forma casual. VIP és
una nau que es transforma amb el pas del temps i que mai no
és la mateixa. O potser sí?, es pregunta la creadora en aquest
muntatge de poc més de 40 minuts de durada.

VIP
Mariona Naudin
Idea i execució: Mariona Naudin

Lloc i dia: Demà dissabte (21 h) i diumenge (20 h) a l’Antic Teatre

Una classe d’història a un ball d’ahir
xplica Dansa, amb el suport del Mercat de les Flors, reprèn

un cicle de sessions de dansa a les biblioteques de Barcelona.
En aquesta ocasió, el pedagog i ballarí sènior Toni Jodar rela-
tarà i il·lustrarà amb el seu propi cos com es ballava abans dels
setanta, en relació amb els moviments europeus i mundials i
amb grans esdeveniments de l’època, des de la inauguració del
Gran Teatre del Liceu, la vida al Paral·lel de Barcelona o els ca-
fès flamencs fins al naixement dels esbarts. En paraules de To-
ni Jodar: “La dansa es mira, també s’escolta, però sobretot la
dansa se sent.”

COM BALLÀVEM ABANS DELS 70?
Explica Dansa
Intèrpret: Toni Jodar
Lloc i dia: Biblioteca el Clot, Josep Benet. Dilluns a les 19 hores.
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DISPUTA DE L’ASE
Fundació Romea

nselm Turmeda
(1352-1430) va viu-
re temps convulsos,
uns moments de
canvis profunds en
un món que s’allu-
nyava de l’esperit
medieval tot obrint
nous camins que
durien a l’humanis-
me i al renaixe-
ment, i que tenen
en el Cisma d’Occi-
dent (1378-1417) la
seva manifestació
més espectacular.La
Fundació Romea el
reivindica amb
aquesta lectura dra-
matitzada, dirigida
per Carles Canut, a
càrrec dels actors
Jordi Boixaderas,
Mingo Ràfols, Mò-
nica Glaenzel, Pep
Ribas i Miquel Pu-
jadó.
Lloc i dia: Dilluns 2 de
juny (20 hores) al
Teatre Romea
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Toni Jodar a la tarima. El ballarí sènior, en una sessió fa uns anys
dins del festival PNRM d’Olot RAMON ESTÉBAN

PREMI BBVA
DE TEATRE
Fundació Antigues
Caixes Catalanes
(FACC) i BBVA a
Catalunya

ala d’entrega de
premis a què aspi-
ren Teatre Invisible
(El drac d’Or), Al
Galliner(Els justos),
PanicMap (Harket)
i Farrés Brothers
(Equilibristes).Tam-
bé es farà un reco-
neixement a la
companyia Femarec
i a l’actriu Montser-
rat Carulla.
Lloc i dia: Dilluns 2 de
juny (20.30 h) al Teatre
Atlàntida de Vic.

Ggota d’aquesta pintura indeleble implicava
començar de zero). Com si encara avui fos un
mort vivent, una ombra que segueix volent
tacar les incoherències d’una societat benes-
tant. De fet, manté una coherència amb per-
sonatges com Lázaro Rius Tubert (La vida de
Lázaro, 2010, de la Fundación Collado) o Ve-
ra Walzer (Dar patadas para no desaparecer,
2009, de96º) que ajuden a entendre persones
amb una gran capacitat creadora però que la
seva singularitat els ha arraconat al marge del
camí i, avui, sembla que no haguessin existit
mai. En realitat, Lázaro, com Vera o aquest
Jermaine K, són un secret que ajuda a crear.
La realitat i la ficció no depenen només de la
memòria col·lectiva, sinó també de la volun-
tat de cada espectador. ❋

TRASHÈDIES
Marc Angelet
Direcció: 
Guillem Albà

Intèrprets:
Jaume Madaula,
David Anguera,
Xuel Díaz,
Mònica Portillo i
Carla Sala
Dia i lloc:
Divendres 23 de maig a
la Nau Ivanow.

bra premiada amb
un accèssit de la Be-
ca Desperta 2014 de
la Nau Ivanow.
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Aquesta iniciativa, que explota la narració i
tradició oral, celebra enguany la desena edi-
ció. Sempre sota l’emblema de la poma (el
fruit prohibit que Eva dóna a Adam), reivin-
diquen un espai per als narradors de contes
en diverses programacions. Enguany, per ex-
emple, fan una aproximació als cementiris.
La directora, Jordina Biosca, sentencia: “Re-
ivindiquem els cementiris com a possibles
espais escènics. La nostra cultura viu d’es-
quena a la mort, i ens proposem descontex-
tualitzar l’espai, però amb respecte.” La cul-
tura no entén de fronteres, quan es tracta de
capturar nous espectadors, nous reclams. ❋

Actor i personatge
femení. Quimet Pla
repeteix un personatge
de sexe canviat. Ja va
fer de misteriosa àvia
a N&N i ara interpreta
la mítica Helena. Res
d’extraordinari si es té
en compte que ja va
fer de Déu a Aurora
degollada (TNC,
2006)
TEATRE TOTTERRENY




