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La Sala Àtrium presenta noves propostes que exploren
fronteres, sense vincular-ho a la joventut dels creadors

ovint es relaciona emergència amb
joventut. I l’Atriumlab s’hi rebel·la.
Per això en els tres títols que comple-

ten aquesta tercera edició inclouen la drama-
túrgia d’Eles Alavedra d’El desvetllament
d’una papallona nocturna, un cant al com-
promís personal amb l’art des dels textos de
la inconformista Virginia Woolf. És només
un exemple. Les definicions d’etiquetes (so-
bretot en un terreny tan inestable com l’art
contemporani) hi són per negar-les. L’Atri-
umlab, doncs, trenca un nou límit i es de-
mostra prou lliure per superar un principi no
escrit.

Aquesta setmana ha començat ja aquest
programa. Ho fa amb la complicitat de la
Nau Ivanow, que ha aconseguit situar el pro-
jecte guanyador de la Beca Desperta en una
sala d’exhibició de la cartellera de Barcelona.
El projecte, que enguany signa la quarta edi-
ció, tanca el cercle. El jurat ha premiat un dels
40 projectes rebuts (principalment de Cata-
lunya, però fins i tot també de fora de l’Estat
espanyol). Li ha donat la possibilitat de for-
jar-se amb una residència en què hi han po-
gut rebre opinions dels membres del jurat
com a mirada externa amiga (el projecte de
Discordants, que fa comèdia sobre una pare-
lla heterosexual en què un d’ells té el VIH, de
fet, s’ha contrastat també amb associacions
que fan pedagogia sobre aquesta amenaça
massa estigmatitzada i amagada); també ha
rebut el suport d’aprendre a explicar el seu
espectacle a la premsa (gràcies al suport
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d’Aportada); i ara, finalment, accedeix a una
sala professional. Fins ara, el resultat es pre-
sentava a la Nau Ivanow amb la intenció
d’atrapar programadors perquè els donessin
l’alternativa.

The Mamzelles es va fer popular gràcies a
la seva intervenció revolucionària a l’anunci
de l’Envàs, on vas?. Posteriorment, també
han fet dues accions a escena. Les tres inte-
grants de la banda de música (amb discos al
mercat i tot) són actrius de l’Institut del Tea-
tre i reivindicaven la seva faceta d’actrius.
Ara, a F.A.M.Y.L.I.A. (el subtítol és més acla-
ridor: Follamos Amando Mucho Y Luego In-
tentamos Arreglarlo) fan un pas enrere. A
partir de la conversa del que significa família
amb els seus col·legues (de dins i de fora del
teatre) qüestionen el concepte de família i ho
fan, com sempre, desinhibidament. Elles no
hi són però sí que sona de banda sonora els
temes picants i quotidians de The Mamze-
lles. El punt de vista irreverent és que els per-
sonatges femenins han decidit que els inter-
pretin actors masculins per trencar el clàssic
rol home/dona.

Eles Alavedra entén la dramatúrgia sobre
textos de Virginia Woolf amb el treball que
també va fer d’Antoine de Saint-Exupéry,
dues carreres paral·leles que van ser compro-
meses: la primera, amb la seva identitat per-
sonal; el segon, amb la societat fins al punt
d’arriscar i perdre la vida. A El desvetllament
d’una papallona nocturna l’actriu Anna Sa-
baté assumeix el rol de l’escriptora però sense

voler limitar-se a una biografia. Hi és, això sí,
la seva època a través dels vestits atemporals
i, sobretot, el seu compromís amb l’art.
Aquesta mirada radical, avui, és molt actual
quan els actors s’han de debatre sovint entre
la supervivència i la professionalitat. La crisi
ha afectat de ple la cartellera, indubtable-
ment. I les funcions es duen a terme molt
gràcies a la vocació de l’intèrpret. Aquest és el
tercer monòleg de Sabaté. S’intueix que
combrega plenament amb aquesta radicali-
tat del valor de la creació, més enllà de la sos-
tenibilitat econòmica. La versió trasllada
l’expressió escrita al teatre.

DISCORDANTS
RetorCia
Direcció: David Marín
Intèrprets:
David Teixidó, Irene
Hernández i David
Marín
Dies: Fins al 15 de juny

EL
DESVETLLAMENT
D’UNA PAPALLONA
NOCTURNA
Virginia Woolf
Direcció: Eles Alavedra
Intèrpret: Anna Sabaté
Dies: Del 18 al 29 de
juny

F.A.M.Y.L.I.A.
The Mamzelles
Direcció:
Bàrbara Mestanza
Intèrprets: Enric
Auquer, Èric Balbàs,
Guillem Gefaell, David
Menéndez, Meritxell
Termes i Eduard Tudela
Dies: Del 2 al 13 de
juliol
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etorCia Teatre és una companyia
valenta. Perquè s’atreveix a parlar
d’un tema tan obscur com és la re-

lació de parella entre un infectat pel VIH i un
que no ho està. A sobre, s’atreveix a desdra-
matitzar-ho amb fortes dosis de comèdia,
quasi amb un aire cínic. Certament, el gran
encert del muntatge és l’aparició de la gallina
amb qui el protagonista mantindrà llargues
converses i l’ajudarà a esvair certs fantasmes.
Però no perquè la gallina aporti pau a la seves
pors (això sí que ho fa, amb un imprescindi-
ble aire de pedagogia i comprensió, el metge
que fa el seguiment del cas), sinó perquè es
revela tan ridícula que ell reacciona a l’inre-
vés.

La Beca Desperta, doncs, torna a premiar

R El malson és una
gallina impertinent!
un ésser imaginari, un univers que sembla
ser propici: ja en la primera edició, es va reco-
llir un espai misteriós, una mena de casa
abandonada amb ànimes navegant-hi
((Des)hàbitat, 2011); l’any següent la pre-
miada va ser la trama d’un noi que construïa
a la seva habitació una mena de satèl·lit per
refugiar-se del drama familiar (Companyia
solitària, 2012); finalment, l’any passat (El
gran despropòsit, 2013) van imaginar una so-
cietat futurista postnuclear en què qui no es-

coltava música en directe li esclatava el cap!
Doncs ara, RetorCia parla sobre un cas dra-
màticament cert (tot i que minoritari) amb
un toc de surrealisme gallinaci.

Hi ha tres plantejaments escènics: el pri-
mer és la relació de la parella (des que es co-
neixen fins que decideixen anar a viure junts,
i compartir en secret el seu secret) amb un ai-
re entre dramàtic i romàntic: és on apareix
més el patiment; el segon és el dels protago-
nistes amb el metge: és on s’aporta la infor-
mació raonada dels perills d’infecció (sense
aquestes càpsules d’informació, la peça se su-
maria al cúmul de productes de soroll, desin-
formació sobre el cas de la sida); finalment, el
tercer món és l’esbojarrat (amb un final per
emmarcar d’una coreografia digna de disco-



21
0 6 . 0 6 . 2 0 1 4

Te
at
re

AGENDA D’AUTOR J.B.

‘Menú del día’ o com sobreviure al caos
a cuina d’un restaurant de menús barats. Fum i oli llardós,

interminables hores de treball i un sou que amb prou feines
permet arribar a final de mes: aquesta és la vida de Pepa i Che-
lo i la suporten amb tot l’humor que poden. I mentre veuen
com es consumeixen els dies entre les olles i els plats, el seu
únic refugi és la sèrie de televisió amb la qual aconsegueixen
evadir-se de la crua realitat per breus instants. Fins que, un
dia, la possibilitat de guanyar un concurs que les catapulti de
les seves miserables vides directament cap als seus somnis es
converteix en el seu únic i feroç objectiu.

MENÚ DEL DÍA
Marília Samper
Direcció: Joan Negriè
Intèrprets: Paloma Arza i Carmen Flores
Lloc i dia: Al Tantarantana, fins al 22 de juny.

És possible un musical sense cançons?
ls professionals que, periòdicament, fan escarni de la política

i del poder a la revista Mongolia s’han inventat, ara, un espec-
tacle en format musical. Tot i això, ja adverteixen que no és se-
gur que hi hagi música en aquest producte, eminentment pro-
vocador i que ja s’intueix que es nodreix de l’actualitat políti-
ca. Els personatges poden recordar els protagonistes de la vida
política com poden ser Mariano, el president enganyat; Alfre-
do, el manetes de l’oposició, o Ángela, la bruixa dolenta del
Nord. Que no són de ficció? Que existeixen? Els impulsors de
Mongolia s’aventuren a presentar-los amb vídeos, declaracions
explosives, homes de l’espai... fins que el públic s’estremeixi!

MONGOLIA, EL MUSICAL
Revista Mongolia
Lloc i dia: Diumenge, 8 de juny (20 h), al Casino de l’Aliança del
Poblenou.

Nou repartiment per a ‘Stockmann’
es Antonietes van reivindicar el dret dels actors joves a inter-

pretar personatges adults. Fa cosa d’un any van fer ple a la Sala
Muntaner amb Stockmann. Aquesta temporada han repetit
èxit amb Vània, de Txékhov, a l’Espai Lliure. Ara repeteixen la
mirada del text d’Ibsen. És més conciliador perquè tenen espe-
rança quan l’autor ja és escèptic i també aporta una nova mi-
rada a la dona del metge que alerta tothom de la contaminació
del balneari. Arriba, això sí, amb repartiment renovat.

STOCKMANN
Les Antonietes
Direcció: Oriol Tarrasón

Intèrprets: Annabel Castan, Òscar Muñoz, David Vert, Mireia Illamola i
Santi Ricart.
Lloc i dia: A la Sala Muntaner fins al 29 de juny.
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L’enemic, de nou. ‘Stockmann’ retorna a la Muntaner. A la imatge,
el director, Oriol Tarrasón (a l’esquerra), amb els actors. EL PUNT AVUI

TRADIBALL
Tradiball En Dansa

’associació manre-
sana Tradiball En
Dansa ha preparat
un taller de dansa
(a càrrec de Vincent
Parodi, amb danses
tradicionals i coreo-
grafies modernes) i
tres concerts ball:
amb Khaverim
(música d’Israel),
Duet-U (música in-
timista amb base
tradicional) i Ama-
nida Folk Trio (mú-
sica d’Israel).

Fira Mediterrània
de Manresa col·la-
bora en la difusió
d’aquesta activitat.
Lloc i dia: Dissabte i
diumenge a l’IES Lluís
de Peguera de Manresa.
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Si la Beca Desperta persegueix donar pro-
jecció a una trajectòria que arrenca, també
ho fa l’Atriumlab. Raimon Molins, el direc-
tor artístic de la sala, està molt satisfet que
més del 80% de les peces que s’han estrenat
en aquest cicle de molt curta durada (en part,
per la limitació de la sala i també pel risc de
programar-los cinc setmanes, sense conèixer
gaire res del resultat) han tingut vida poste-
rior en la cartellera de Barcelona. Es demos-
tra, doncs que hi ha més vida a aquesta breu
presentació del teatre de l’Eixample. La crea-
ció sense límits, ben feta, també és atractiva al
públic. ❋

Virginia Woolf, al
teatre. L’actriu Anna
Sabaté dóna veu i
presència al text de
Virginia Woolf:
conflueix el seu
interès per l’art i un
compromís
irrenunciable.
ATRIUMLAB

teca d’Eivissa). És quan el noi pren les deci-
sions per contrast a les queixes del seu com-
pany de somni (primer és un jutge geperut
després una gallina gegant tan egoista com
impertinent).

Certament, alguns elements, com ara la
palla que va apareixent per coixins, sobres,
motxilles, descol·loca d’entrada. Els ous es-
clafats a terra semblen una gamberrada d’as-
saig que ha quedat en el muntatge final. Són
elements que apareixent massa dissonants,
com fora de context, que no casen prou bé
amb el plantejament d’amor i d’egoisme.
Perquè RetorCia recull molt bé quins poden
ser els patiments de conviure amb el VIH: des
de sentir-se víctima a agressor; company ge-
nerós a individu solitari. ❋

DISCORDANTS
RetorCia Teatre
Direcció:
David Marín

Intèrprets:
David Teixidó,
Irene Hernández i
David Marín
Dia i lloc:
Dimecres, 4 de juny
(fins al 15) a la Sala
Atrium

roducció guanya-
dora de la quarta
edició de la Beca
Desperta de la Nau
Ivanow.
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