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sen els personatges ideats per Pinter. En els
llargs desplaçaments, la tensió sembla que ha-
gi d’esclatar. Per això, l’espai es converteix en
una mesura de temps: dues passes és un silen-
ci, quatre, una pausa. És un recurs molt ben
trobat per a una acció que demana deixar
molta informació insinuada. La manera de
recordar és informació i, consegüentment, és
poder. Perquè amb un secret es pot desem-
mascarar l’altre davant d’un tercer o se’l pot
obligar a callar. Bona peça.

A la cartellera de Barcelona l’atrau Pinter.
Totes tres produccions del curs: Terra de nin-
gú (TNC), L’encarregat (Espai Lliure) i ara
Vells temps (Beckett) gaudeixen també del fa-
vor del públic. A la pulcritud anglesa, s’hi su-
men les pulsions mediterrànies. ❋

VELLS TEMPS
Harold Pinter

Direcció:
Sergi Belbel

Intèrprets:
Míriam Alamany,
Sílvia Bel,
Carles Martínez

Dia i lloc:
Dimarts, 8 de juliol
(fins al 27) a la Sala
Beckett.

AGENDA D’AUTOR J.B.

El món del treball, a mans dels néts
’artista incansable Josep Rodri trasllada, per tercer cop, el seu

espectacle sobre el món dels obrers a fàbriques en desús. A ca-
da plaça signa una radiografia del món dels treballadors del
territori durant la història que interpreten els néts d’aquella
generació soferta. Ho va fer el 2012 a Tàrrega (Ferro colat,
2012) a les naus de Can Trepat. La tardor passada, va traslladar
l’acció a cavall del teatre i la coreografia i la videoinstal·lació al
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Terrassa (Homes
i màquines, 2013). Des d’ahir i fins al 20 de juliol, la peça es re-
bateja com a Overlock i es representa a les antigues fàbriques
de Can Marfà de Mataró. Hi intervenen fins a 75 actors ama-
teurs del municipi.

OVERLOCK
Amebeu Teatre
Direcció: Josep Rodri

Lloc i dia: A Can Marfà, fins al 20 de juliol.

Posar el centre d’atenció al marge
estiu Fringe Barcelona s’esplaia des del 6 fins al 27 de juliol a

diverses sales i espais de Gràcia i de l’Eixample. Una dotzena
d’espectacles d’arts escèniques es podran veure al llarg de tres
setmanes. Tal i com el títol del festival indica amb l’etiqueta
Fringe, el festival vol concentrar i donar visibilitat a artistes i
companyies que pel seu caràcter innovador, excepcional o poc
convencional, no tenen cabuda encara en els circuits comer-
cials habituals. La programació és molt variada i cal estar ben
atents al web del festival www.festiu.cat

FESTIVAL FRINGE
ATTO
Lloc i dia: Fins al 27 de juliol en diversos espais oberts i teatres del barri
de Gràcia i de l’Eixample.

Una dècada sembrant complicitats
 ja en van deu. Enguany, se celebra la desena edició de Delte-

bre Dansa, una iniciativa de Roberto Olivan d’aportar cultura
al seu territori natal i de donar l’oportunitat d’aprendre i ex-
perimentar en la natura a ballarins i artistes de circ professio-
nals. Deltebre Dansa és com una ciutat efímera. Durant pocs
dies s’hi acumulen fins a 150 artistes d’arreu del món per for-
mar-se amb uns cursos intensius. S’hi aixequen dues veles ha-
bilitades amb tarimes de fusta flotant i linòleum per fer les
classes, i enguany, també s’aixeca una nova pista de circ, pen-
sada per donar més oportunitats a seguir el cartell d’activitats.

DELTEBRE DANSA
Tallers i espectacles
Direcció: Roberto Olivan
Lloc i dia: Del 14 al 27 de juliol al municipi de Deltebre.
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Al fang. Un detall de Deltebre dansa, que sempre es tanca amb un
un joc coreogràfic als arrossars. EL PUNT AVUI

CURS DE
PRODUCCIÓ I
GESTIÓ D’ARTS
ESCÈNIQUES PER A
CREADORS
AADPC

’Associació d’Ac-
tors i Directors Pro-
fessionals de Cata-
lunya organitza, en
col·laboració amb
l’Institut del Teatre
i el Departament de
Cultura, el curs de
producció i gestió
d’arts escèniques
per a creadors.
Montserrat Prat di-
rigeix el programa
formatiu que apor-
ta eines i mètode als
creadors en la gestió
dels seus projectes.

Lloc i dia: Del 9 de
setembre al 23 de
desembre a l’Institut
del Teatre.
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La dramatúrgia, simple i contundent. Els cos-
sos, àgils i amb uns braços que projecten una
intensitat actoral de Peter Brook. Domina el
moviment, els trencaments musicals i, tot i la
fisicalitat, sorprèn que quasi no hi hagi con-
tacte. L’amenaça es pinta de xais i un llop i,
després, d’indígenes i un explorador, que
puntualment es converteix en un encaputxat
urbanita. Hi ha un discurs ingenu però respi-
ra bondat, generositat i ganes d’agradar: el
mateix Shechter va traduir totes les veus en off
al català. El públic va agrair el gest i la dansa.
Chapeau. Hauria estat millor inauguració del
Grec, certament. ❋

Força i música.
Hofesh Shechter va
triomfar en l’estrena
de dimecres a la nit al
Grec. Amb la seva
demostració de força,
de matís en les
coreografies corals i
de solos i amb una
música potent que
contrastava amb els
talls a balades o
silencis. GABRIELE
ZUCCA




