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la sala. Va ser Julio Manrique el que va obrir
el vestíbul per transformar-lo en aquell estu-
di tan estrany del protagonista de Sé de un lu-
gar que van idear els de Prisamata d’Iván
Morales. També va ser un èxit sonat (que en-
cara té gira) aquella mirada tan particular de
La nit just abans dels boscos, on aquell indi-
gent tan fosc de Koltès convidava al seu cau
(genial Òscar Muñoz). El treball de Josep Ju-
lien, dirigit per Xicu Masó (que també la va
encertar l’any passat amb L’encarregat), tot i
ser una trama aparentment fulletonesca, té
una veritat i una intensitat lloables. No seria
estrany que aquesta petita història explicada
quasi a cau d’orella tingués molta més vida
(se la mereix) que la que li va donar fugaç-
ment el Grec del 2014. ❋

EL BON LLADRE
Connor McPherson

Direcció:
Xicu Masó

Intèrpret:
Josep Julien

Il·luminació:
Adriana Romero Calvo

Vestuari:
Daniela Feixas

Dia i lloc: Al bar del
Teatre Romea. Off
Romea. Només fins al
15 de març

pressió. El seu treball és tan innovador que
ha tingut el mecenatge artístic de la Rolex
Mentor, que l’ha convidat a fer tot un any de
residència a Taiwan per poder treballar amb
Lin Hwai-min, director artístic de Could
Gate Dance Theatre. Per Ciriaco, el treball
de Fukushima és una invitació quasi catàrti-
ca a l’espectador a partir de l’expressió del
cos del ballarí. Tot és molt íntim. Així, per
exemple Homem torto és una peça incòmo-
da a través d’una dansa asimètrica que pre-
senta un cos feble però enèrgic que crea a
partir dels contrastos: duresa i suavitat, de-
bilitat i força. ❋

Òptica. Eduardo
Fukushima treballa en
els contrastos al cos a
‘Homem torto’. INES
CORREA

De nou, cita amb la dansa a Terrassa
l Ballet Nacional d’Espanya proposa un programa doble que

alterna les seves coreografies més conegudes (en la primera
part) amb l’estrena de Suite Sevilla. Farruca és un repte inter-
pretatiu perquè els tres ballarins s’han de fondre en un de sol.
Viva Navarra arrenca del folklore per descobrir un ball delicat,
carregat d’energia. Ritmos, una peça que persegueix la simetria
coreogràfica: les piruetes es completen amb el so de les casta-
nyoles. Finalment, a Suite Sevilla viatja de la dansa clàssica es-
panyola a les noves formes avantguardistes.

FARRUCA / VIVA NAVARRA / RITMOS / SUITE SEVILLA
Ballet Nacional de España
Director: Antonio Najarro
Lloc i dia: Diumenge a les 19 hores al Centre Cultural Terrassa

La felicitat en una cruïlla
o hi ha ningú que fugi de la felicitat. Tothom la desitja. En

èpoques en què hi ha una sensació de buidor més gran, tot-
hom s’ha atrevit a construir la seva fórmula de felicitat. Els
més agosarats, s’han atrevit a promoure-la arreu, com si fossin
uns nous predicadors de la Veritat. A partir d’aquesta premis-
sa, neix aquesta comèdia un punt fosca en què la felicitat apa-
reix lligada a l’èxit emocional, a tenir una parella amb qui con-
viure la resta de la vida. La nova producció de la Sala Atrium
no dóna respostes; nomes formula preguntes amb què ha to-
pat, tot indagant en aquest pou sense fons.

LA FÓRMULA DE LA FELICITAT
Anna Maria Ricart
Direcció: Mireia Trias
Lloc i dia: A la Sala Atrium, fins al 29 de març.

Terra de castells, vinya i canelons

ontinua la gira de Vilafranca, un espectacle que fa temporada
en les sis sales de fora de Barcelona que han assumit el repte
d’aquesta producció. El dramaturg Jordi Casanovas ha tancat
el cercle iniciat amb Una història catalana i Pàtria amb aquesta
Vilafranca, un dinar de festa major. El muntatge acaba de pas-
sar l’equador previst perquè ja s’ha representat a l’Auditori de
Vilafranca del Penedès, l’Atlàntida de Vic i el Teatre Auditori
de Granollers. Ara encara les funcions a Sant Cugat del Vallès
per continuar a l’Àtrium de Viladecans i al Teatre Kursaal de
Manresa. Una peça que delata la fragilitat d’una família quan
el pal de paller (el pare) trontolla per culpa de l’Alzheimer.

VILAFRANCA
Jordi Casanovas
Lloc i dia: Avui (21h) i demà (19 h) al Centre Cultural Sant Cugat.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

PROJECCIÓ FILM
‘UNA GIORNATA
PARTICOLARE’
Perla29 i
Filmoteca

a Filmoteca de Ca-
talunya projecta
aquest dimarts el
film d’Ettore Scola.
És el punt de parti-
da del nou muntat-
ge de La Perla29 a la
Biblioteca de Cata-
lunya. L’activitat a
la Filmoteca inclou-
rà un col·loqui de la
companyia i la pre-
sentació d’un mem-
bre de l’AsSocPerla.
Lloc i dia: A la
Filmoteca de
Catalunya. Dimarts, a
les 8 del vespre.
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Broma i drama. En un sonat dinar familiar sempre hi ha moments
per a la broma i, sovint, acaben picant les estretors. J. GARCIA




