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el pensament de Strindberg amb la seva vida
personal. Així, és més senzill entendre el pati-
ment interior d’aquest escriptor que deixava
al paper allò que li generava el conflicte, des-
preocupant-se de tancar les escenes. Per això,
Solo té un punt de partitura poètica, inexpli-
cable. La poca acció convida a saber-ne més,
a rellegir-lo un cop acabada la funció. Strind-
berg feia servir el paper en blanc de mirall de
l’ànima. El mèrit és que aquesta ànima de
tinta negra és un bon contrast per detectar la
situació de cada lector o espectador. Tot i que
l’home sigui un animal social, hi ha molts
moments de la vida que se sent sol. Que ne-
cessita estar sol. El mèrit és tornar a la convi-
vència sent més conscient del que és un ma-
teix. Aquest Solo és molt absorbent. ❋

SOLO
August Strindberg

Dramatúrgia: 
Pep Paré, Teresa
Vilardell
Traducció: 
Carolina Moreno
Direcció: 
Teresa Vilardell
Intèrprets: 
Marc Martínez, Carolina
Moreno/ Verónica
Navas, David Anguera
Dia i lloc: Dimecres, 28
de gener (fins al 8 de
febrer) al Teatre
Akadèmia.

ba la connexió que el trasllada a un teatre físic
molt impactant que, de seguida, es guanya
l’atenció en un panorama de la dansa molt
més centrat en el moviment de la no-dansa o
el conceptual, allunyat del públic. Des de
NieuwZwart, al 2009, que Última Vez no tor-
na a Barcelona (on ja va presentar la peça que
ara es reposa, fa 25 anys i amb música en di-
recte). El coreògraf s’ha passat els últims anys
fent projectes més teatrals que s’allunyaven
de la programació del Mercat. Segons el co-
fundador de la companyia, Eduardo Torroja,
el coreògraf prepara un retorn a l’escenari
amb un treball líric, “sobre l’amor” i que bus-
ca un perfil de ballarí clàssic. ❋

Contundència.
Detall de ‘What the
bodies does not
remember’ (1987), de
la companyia Última
Vez. La contundència
és una característica
en l’obra de Vande-
keybus.DANNY WILLEMS

Cinc anys de circ a Mataró
irc al Casal celebra aquest diumenge el seu cinquè aniversari.

Ho fa amb una xocolatada (a les 11 del matí) i, tot seguit, amb
la representació d’El Mêtre, una acció que està a cavall del
clown i l’equilibrisme i que garanteix una estona divertida per a
tots els públics. El còmic juga amb la seva obsessió per mesu-
rar-ho tot, fet que el situa en uns quadres ben insòlits i que ne-
cessitarà l’ajut del públic per poder sortir-se’n. Circ al Casal ha
programat 24 espectacles diferents en aquesta trajectòria Ara,
ja en té tres més de programats aquest hivern del 2015.

EL MÊTRE
JAM
Autor: Jaume Jové Martí
Lloc i dia: Al Casal Aliança de Mataró, avui a les 12 h del migdia.

Tercer muntatge de Roger Peña
oger Peña ha signat amb èxit tot allò que ha estrenat fins ara.

Ho va fer amb el seu debut Poder absoluto i també amb una co-
mèdia fantasmagòrica (Iaia!), en la qual intervé la seva mare,
Montserat Carulla, que encara es manté en actiu. Recentment,
Roger Peña, a més, ha estat el guanyador de la IV edició del
Torneig de Dramatúrgia del Temporada Alta, d’aquesta tardor.
Aquest dilluns s’estrena a l’Apolo Cremats, una nova peça que,
sota l’aparença de la comèdia, en realitat revela la vida d’un
grup de perdedors. Tothom té un objectiu concret i, a partir
dels seus respectius plans, començaran els embolics i cadascun
d’ells descobrirà que està pitjor del que es pensava… Com la
vida mateixa.

CREMATS
Roger Peña
Intèrprets: Guillermo Toledo, Maife Gil, Tilda Espluga i Isaac Alcayde
Lloc i dies: Al Teatre Apolo. 5 úniques setmanes, a partir d’aquest dilluns.

Un any per a la recuperació de ‘Rent’
l director Daniel Anglès va estrenar Rent el 1999 a Barcelona.

Ara ho tornarà a fer, el 2016, però en versió catalana (per pri-
mera vegada) i al costat de cinc companys que formen l’equip:
Víctor Arbelo, Nil Bofill, Susanna Domènech, Jordi Taixés i
Miquel Tejada (a la foto). Rent retrata una comunitat que s’en-
fronta amb la malaltia i la mort a través de l’amor, celebrant la
vida. “L’oposat a la guerra no és la pau, és la creació”, diu Mark
Cohen a la funció, recordava dilluns passat el mateix Anglès.
La notícia va coincidir amb les funcions dels alumnes de 4t
curs de l’Institut del Teatre que van presentar una versió de
Rent com a treball de fi de curs el cap de setmana passat.

RENT
Jonathan Larson
Lloc i dies: No ha transcendit encara el teatre on s’estrenarà Rent, tot i
que ja hi ha la data marcada: 20 de gener del 2016, quan farà 20 anys
de l’estrena a l’Off Broadway d’aquest musical de mite.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

EL TEATRE PREN LA
PARAULA’
Fundació Romea

n aquesta tercera
jornada de debat
d’una activitat im-
pulsada per la fun-
dació Romea, pro-
ductors i company-
ies de teatre. L’auto-
nomia del drama-
turg, comptarem
amb el director ar-
tístic del festival
Temporada Alta
Salvador Sunyer, i
l’autora i exministra
de Cultura Ángeles
González-Sinde.
Moderarà la sessió
l’economista i presi-
dent d’Adetca Xa-
vier Marcé.
Lloc i dia: Teatre
Romea, dilluns a les 8
del vespre.
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Companys de viatge. Daniel Anglès (al centre), que se suma al
projecte de Rent en català, fa uns dies a Barcelona.  ARAQUISTAIN




