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de dansa reivindica la possibilitat universal
de ballar. També amb persones amb alguna
deficiència (sigui motriu o psicològica).
Cortés ha d’esperar encara per afrontar un
projecte que vol realitzar quan arribi als 60
anys d’edat (d’aquí a una dècada). En aquest
sentit, confia ser tan actiu com la ballarina
Diane Payne-Myers, de 83 anys d’edat i enca-
ra a l’escenari, amb qui ha col·laborat sovint
amb els DV8 Physical Theatre. Si el cos atlètic
ja no és una eina imprescindible per pujar a
escena i transmetre emocions, sí que cal tro-
bar contínuament estímuls “per no estancar-
se, per seguir tenint ganes de jugar”, senten-
cia Cortés. ❋

La metàfora.La peça
substitueix la dona
que es cuida de la
pulcritud al castell (el
paper de Rosa Novell
en la versió teatral del
Romea) per un ram de
flors.
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una garantia davant la partitura. Cal destacar
el treball sublim de Joan Vázquez que cons-
trueix un entonadíssim Paquitu.

La trama d’aquest triangle d’amor amb
una quarta víctima (Coloma, la xicota oficial
de l’intel·lectual Reynals) no esclata fins ben
entrada la segona part. Potser això fa que
l’arrencada sigui més aviat lenta entossudida
en voler mostrar el món antagònic del Paral-
lel (on els obrers en vaga i els seus directius
podien coincidir en la mateixa platea, sem-
pre mantenint les distàncies). Una obra
plantejada en clau d’essència com ja es va fer
als Germans de sang del Raval de l’any passat.
Aquí potser la trama no flueix tan fàcilment
però les interpretacions ho compensen de
sobra. De nou, molt bon treball. ❋

FLOR DE NIT
Gataro

Direcció: Víctor Álvaro
Direcció musical: Xavier
Torras
Coreografia: Bealia
Guerra

Intèrprets: Beth
Rodergas, Lluís Canet,
Jorge Velasco, Bealia
Guerra, Frank Capdet,
Gracia Fernández, Joan
Vázquez
Dia i lloc: Del dimecres
7 de gener fins a l’1 de
febrer, improrrogable,
al Teatre Almeria

Tot un material Veronese al Tantarantana
aniel Veronese és un dels directors de Buenos Aires que han

marcat referència en el seu viatge a Catalunya. Ara, ell com
també Rafael Spregelburd i Claudio Tolcachir treballen pro-
duccions amb actors argentins que, posteriorment, reproduei-
xen amb companyies catalanes o espanyoles. Aquest és el cas
de Cena con amigos, Premi Pulitzer l’any 2000. És un text bell i
intel·ligent, amb delicat humor, en què es parla del món de la
parella a través de la relació entre dues parelles que es conei-
xen des de joves. 

CENA CON AMIGOS
Gloria López Producciones
Autor: Donald Margulies

Adaptació i direcció: Daniel Veronese

Lloc i dia: Al Teatre Tantarantana (carrer de les Flors, 22), del 14 de
gener a l’1 de febrer.

Mascarada desinhibida
n treball generós amb la intenció de connectar amb el públic

a partir d’elements tan caricaturescos com les màscares de la
commedia dell’arte. No els en cal en molts passatges. És divertit
i saben jugar bé les seves peces, i no pretenen gaire res més que
divertir i compartir una bona estona amb una peça sobre els
casaments per conveniència de final feliç.

LA MASCARADA FANTÀSTICA
Cia. de la Rosa
Intèrprets: Rubén Carrasco, Eugenia González, Aïda Puig i Andreu Rami
Lloc i dia: A La Seca, fins l’1 de gener.

Sota el mirinyac
a companyia Dei Furbi va fer fortuna amb La flauta màgica, i

a Temporada Alta va estrenar el seu nou viatge a l’univers de
Mozart amb una nova trilogia: Trilogia Mozart. Aquest Nadal
s’han estat a La Seca i han tingut prou resposta del seu públic
incondicional (que els segueix a la sala on facin temporada).
Als espectadors a qui els agradi el treball del gest, l’equívoc i el
cant a cappella de Dei Furbi se’ls acaben les oportunitats de
veure’l a la capital catalana (és molt probable que tinguin una
notable gira arreu els pròxims mesos). Per als que no els co-
neixen i volen trobar un nou camí de l’escena entre la mímica
i la lírica (i un bon raig d’humor absurd) és el moment d’es-
trenar-se.

TRILOGIA MOZART
Dei Furbi
Dramatúrgia i direcció: Gemma Beltran
Arranjaments musicals: Paco Viciana
Intèrprets: Robert González, Queralt Albinyana, Anna Herebia, David
Marcè i Albert Mora/Marc Pujol
Lloc i dies: A La Seca, només fins aquest diumenge.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

EL PÚBLIC I LA
DIRECCIÓ
ESCÈNICA
AsSocPerla

a Perla 29 conti-
nua el debat en què
convida els direc-
tors a opinar sobre
la capacitat del tea-
tre de fer pensar el
públic. Aquest di-
lluns es troben Ma-
rio Gas i Oriol
Broggi en una nova
cita amb els espec-
tadors, en una tro-
bada íntima i privi-
legiada.
Lloc i dia: A la
Biblioteca de
Catalunya, a les 19 h
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Fil a l’agulla. Dei Furbi cus i recús els llibrets de Da Ponte per a
Mozart amb un mirinyac com a element icònic. MANEL LLADÓ




