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un sol espectador. L’art plàstic permet tre-
balls de pintura en directe i accions perfor-
màtiques així com una sessió videològica dels
creadors d’Hilomental que proposa el debat
sobre un tema concret o a través dels vídeos
que es poden veure. Finalment, Black Tulip
signa Trampillas, una creació ideada especí-
ficament per al Festus.

El Festus també suma una fira de creadors
de diferents disciplines (joieria, pintura, dis-
seny, fotografia, objectes, il·lustració...) que
s’instal·la a plaça només demà. També hi ha
un Off Festus, que vol ser l’alternativa a
aquesta programació ja molt còmplice amb
l’espectador. ❋

Diana Gaddish, en una acció de carrer en
l’edició de Festus de l’any passat /  FESTUS

(sobretot quan la producció catalana era
molt més puntual) i segueixen evocant com
A l’ombra de Coré de Bakhus; Le réveil des vi-
lains, de Les Frères Carton; Kadoun’ga Cala,
de Les Carnibals; La peinture à roulettes de
Patou Deballon, que retrata els vianants,
amb qui estableix contacte, i Fireshow, una
peça de teatre visual. Pel que fa a l’Estat espa-
nyol, vuit companyies com Nacho Vilar amb
el seu lúdic Typical, recordant el turisme dels
anys 60 voluntariós amb família sencera dins
d’un Seat 600! El festival de Viladecans ha co-
produït Walkman, el segon títol de Gan-
so&Cia que ja va estrenar a la Fira de Trapezi
de Reus. De Suècia, es convida el Cirk’ Isis,
mentre que del Canadà, un exercici de circ de
risc: Hand to bike. Acrobàcies dalt d’una bici.
Notable presència de companyies dels Països
Catalans, com el sensible Circ Bover vingut
de les Illes; i de la Comunitat Valenciana, el
mim intuïtiu de Decopivolta Teatre (En-
TRENtingudes); el jardí de maquillatge dels
Plaf i el militant Papers! de Xarxa Teatre.

Enguany, repeteixen la jornada per a pro-
fessionals de divendres al matí. Mercè Sau-
mell, directora del serveis culturals de l’Insti-
tut del Teatre, fa una reflexió sobre les arts del
carrer a Catalunya que permetrà fer una anà-
lisi de les seves debilitats i les seves oportuni-
tats. En aquest sentit, recentment s’ha donat
a conèixer una plataforma sobre les arts del
carrer que lidera la Fira de Teatre al Carrer de
Tàrrega, amb la Fira Mediterrània i també el
festival de Viladecans. També, el director de
l’Àtrium, Jaume Antich, constata que és ne-
cessari enfortir el diàleg entre la sala (ara que
ja fa una dècada que el municipi disposa d’un
equipament que és referent al sud de la co-
marca del Baix Llobregat) amb les arts del
carrer. Per això, planteja la programació
d’espectacles de carrer amb el públic com-
partint l’escenari: Rum (espectacle que fa un
record al clown Monti, desaparegut recent-
ment) o el muntatge de circ contemporani
poètic Rudo de Manuel Alcántara, poden ser
dos dels primers títols. ❋des de Viladecans / G. MASSANA
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Un repàs del ‘the best’
’espectacle Lo mejor de Antonia San Juan és un viatge antolò-

gic als millors monòlegs que l’actriu ha interpretat durant els
seus 20 anys de carrera. La noia Almodóvar garanteix diversió a
les tres úniques funcions, amb un xou irrepetible. Antonia San
Juan torna als escenaris amb energia renovada després de la
seva actuació durant quatre temporades a la sèrie La que se
avecina. Un discurs actualitzat guiarà el distret repàs dels èxits
més destacats del seu primer espectacle l’any 2000.

LO MEJOR DE ANTONIA SAN JUAN
Antonia San Juan
Intèrpret: Antonia San Juan
Lloc i dies: Al Barts, d’avui i fins diumenge.

Barceló, sota la mirada de Fèlix Pons
ao, Mali, l’any 1988. Miquel Barceló (Felanitx, Mallor-

ca,1957) ha viatjat per primer cop a l’Àfrica. Una experiència
que revitalitzarà la seva pintura i determinarà el seu futur. En
aquesta ciutat a la vora del riu Níger, afectat per la disenteria,
amb vòmits i febre, Barceló passa la nit delirant. En el seu mal-
son africà recorre en piragua el Níger del seu inconscient. S’in-
terroga sobre la seva identitat com a home i com artista, viatja
en el temps a través del somni i dialoga amb els seus fantas-
mes: artistes de referència, amics morts o vius, ombres que el
visiten invocades per l’espessa nit africana. Aquesta és la parti-
cular dramatúrgia de l’actor, director i artista plàstic Fèlix
Pons. Un diàleg entre el conscient i l’inconscient, entre Àfrica i
Occident, entre l’art i la vida. Rock, deliri i un gran llenç matè-
ric mentre Barceló s’endinsa en els meandres de la nit.

BARCELÓ (3 PINTORS)
Arsènic Ars Studio
Lloc i dies: Demà (20 h) i diumenge (18.30 h), Atic22, c. Les Flors, 22.

Història, persuasió i sopar
l Circus Cabaret és una proposta pensada per a les vetllades de

Nadal que s’ha allargat fins a l’estiu. És una combinació de so-
par espectacle que ha aconseguit molt bona resposta. I és que
l’èxit ha estat donar un aire de burlesque a la sala i completar
amb un espectacle que alterna la cançó amb pianista en direc-
te, les coreografies sensuals i els exercicis de circ amb una dra-
matúrgia simple i suggeridora alhora.

CIRCUS CABARET
Astoria
Direcció: Anna Carner

Intèrprets: Queralt Albinyana, Anna Casas, Laia Oliveras, Natalie Page,
Claudio Rojas, Txus Eguílaz, Elai Sarasola, Constanza Álvarez, Pau Sanz,
Sara Bernabeu, Marcos Sobreviela, Ana Soria, Claudio Nervi, Marcos
Sobreviela Carmela Poch.
Lloc i dies: De dijous a dissabte, Astoria (París, 193). Fins al 12 de juliol.
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Teatre i acrobàcia.‘Circus Cabaret’ fa les darreres sessions a
l’Astoria. Va arrencar el desembre passat. JUAN PABLO ESCOBAR

PREMIS FAD
Foment de les Arts
i el Disseny

ls premis FAD
s’entreguen des del
1976 per reconèixer
aquells projectes
que es distingeixen
per la seva innova-
ció i la seva mirada
diferent sobre el
món de l’espectacle.
La cerimònia tindrà
dos presentadors
molt especials, Joa-
quim Noguero i Jo-
sep Pedrals.
Lloc i dia: Auditori del
Disseny Hub Barcelona
dilluns a les 21 h.
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MINIGREC
Festa d’inauguració

ls jardins del Grec
acullen una festa
per a tota la família
on es podran conèi-
xer les obres que es
preparen en una
festa en què també
intervenen altres
impulsors de l’es-
pectacle, com el
Club de Cultura
TR3SC o l’associa-
ció Recomana, for-
mada per periodis-
tes i crítics escènics.
Lloc i dia: Avui, de 5 a
8 del vespre, al Teatre
Grec.
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