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per tenir alguna cosa per menjar i un lloc
on dormir durant els mesos de prova o al-
tres que miraven de fer-se una nova vida
escapant-se de la família (les menors d’e-
dat) o bé de la justícia (s’havien presentat
delinqüents perseguits a les maratons de
ball d’un estat veí amb nom fals).

El cicle es tanca amb Les estrebades
d’una pinta trencada (del 9 al 19 de juliol),
un treball de fi de carrera de l’Institut del
Teatre que va rebre el tercer premi. La pe-
ça planteja una dona descontenta del seu
dia a dia però que és incapaç de rebel-
lar-s’hi. L’obra, de Jaume Viñas i dirigida
per Antonio Calvo, té un punt cínic i cò-
mic amb un text de càrrega poètica i un
bon tros de desesperança. ❋

Esgotament.
L’espectacle
guanyador de la
Beca Desperta
d’aquest any, ‘La
pista’, converteix en
teatre l’aventura
desesperada dels
balladors de
maratons dels anys
trenta als Estats
Units.
ALEIX MELÉ

Fellini. Bailong és molt més desesperat.
Fins la mort estúpida i estranyament re-
demptora d’American beauty es desitja
que succeeixi en la cua d’un súper. Tot és
plàstic i paper llençat per terra. Joel, més
que ser un membre actiu, és, més aviat, un
subjecte passiu que, finalment, pren una
decisió alliberadora. El salt dels Manel. I
els 330 metres són una broma.

Cal donar temps perquè el torrent de
Roca amaini en properes propostes escè-
niques. Vol ser una veu d’un avui complex,
desubicat. Un teatre cínic i dolorós que
mira de registrar els límits de la dignitat en
un avui sense gaire esperança. ❋

BAILONG
Ana Roca

Intèrprets:

David Menéndez,
David Montaño,
Gerard Oms, Josep
Sobrevals, Marc Pujol

Lloc i dia:

Dimecres, 10 de juny
(fins al 21 d’aquest
mes) a la Sala Atrium

La Pavana torna a Barcelona
a històrica companyia del País Valencià torna a Barcelona amb

una nova comèdia amb aires amargs. S’hi estarà només fins al
diumenge 28 al Teatre Romea. Quatre actrius presenten un
marc de domini i relacions poc convencionals entre elles. La do-
ble moral és l’altra arma de tall de la peça, escrita per Frank
Markus el 1964 i que el 1968 es va convertir en pel·lícula. Rafael
Calatayud (autor de la versió i director) hi ha incorporat can-
çons perquè els personatges puguin expressar-se millor, quan
les paraules ja no serveixen per explicar els sentiments.

EL CRIM DE LA GERMANA BEL
Frank Marcus
Intèrprets: Teresa Vallicrosa, Anna Casa, María José Peris i Mamen
García.
Dia i lloc: Al Teatre Romea, fins al 28 de juny.

Una dona busca el company al front
’)e(spai en construcció és una companyia de teatre de creació

col·lectiva que aposta per un teatre nu, despullat d’artificis, en
què la història esdevé la protagonista. El seu director artístic,
Roger Ribó, es va formar a Londres, on és artista associat de la
reconeguda companyia internacional You Need Me, la qual cosa
ha influenciat fortament en el treball del grup. L’obra està basa-
da en els casos dels milers d’homes desapareguts durant la
Guerra Civil, així com en l’espera de les seves famílies durant
més de 60 anys per tal d’obtenir informació sobre el lloc on es-
tan enterrats. El Joan no torna de la guerra. La Maria decideix
anar-lo a buscar. L’han vist per última vegada al costat del riu.

ET VINDRÉ A TAPAR
Roger Ribó
Intèrprets: Maite Bassa, Montse Bernad i Blanca Solé.
Dia i lloc: Des del 18 de juny fins al 12 de juliol, a La Seca.

Accés d’entrada magnètic
n ciència-ficció, relats de fantasia i/o teories quàntiques, un

portal és una entrada a un lloc desconegut. Potser a un passat
remot, a un món futur o inclús a un espai atemporal i sense for-
ma. Els paràmetres temps i espai són l’eina de treball base per a
la creació de Portal. Aquestes eines són treballades a través del
cos i en relació amb lleis físiques com ara el pes i la gravetat.
Núria Guiu es va formar com a ballarina a l’Institut del Teatre
de Barcelona i va formar part de la companyia jove ITDansa. Ha
treballat com a intèrpret amb companyies professionals d’Euro-
pa. La Sala Hiroshima ha seleccionat Núria Guiu com a artista
resident per la seva qualitat tècnica i el sistema expressiu que in-
vestiga i desenvolupa.

PORTAL
Núria Guiu
Dia i lloc: Del 18 al 20 de juny, a la Sala Hiroshima.
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Carmen
Amaya

l Centre d’Estudis
i Recursos Cultu-
rals (CERC) de la
Diputació de Bar-
celona (c. Montale-
gre, 7 de Barcelona)
acull l’exposició
Carmen Amaya. Es-
sència, presència i
mite. La mostra,
produïda per l’Ins-
titut del Teatre, es
podrà visitar fins al
22 de juny.
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Tot per fer Núria
Guiu té una àmplia
carrera que ara es
vol completar amb
la creació
HIROSHIMA 




