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El professor Bernhardi
Arthur Scnitzler
Arola Editors
Una adaptació de la traducció de Feliu Formo-
sa s’ha representat aquests mesos a la Sala

Gran del TNC. Ha estat
un dels èxits de la tem-
porada. L’original recull
subtrames que es van
haver de reduir per po-
der presentar la pro-
ducció, protagonitzada
per Lluís Homar. El lli-
bre recull el reparti-
ment del TNC, que va
dirigir Xavier Albertí.

Sis personatges en cerca d’autor
Luigi Pirandello
Comanegra/Institut del Teatre
Comanegra arrenca una col·lecció de teatre,
que bateja amb Dramaticles. L’obra, que es

presenta en traducció
de Jordi Sarsanedas,
disposa d’un pròleg de
Francesco Ardolino so-
bre la relació del català
amb l’obra de l’italià.
Es tanca, precisament,
amb un text de Piran-
dello del 1925 que ex-
plica les raons que el
van dur a escriure-ho.

Animals de companyia
Estel Solé
Comanegra/Institut del Teatre
La nova col·lecció Dramaticles planteja, a més
d’una tria del repertori teatral, peces de drama-

túrgia contemporània.
En aquesta ocasió, el
pròleg el signa David
Plana i l’epíleg, la ma-
teixa autora. L’amarga
comèdia, que va co-
mençar a representar-
se als menjadors de ca-
ses, ha acabat triom-
fant al Capitol. Per al-
guna raó deu ser.

Marta, mira’m, t’he de dir tantes
coses
Montse Barderi
Ediciones Cumbres

La periodista fa una
aproximació intuïtiva i
calidoscòpica a l’uni-
vers de la ballarina en
els seus 20 anys de tra-
jectòria professional. El
llibre repassa els nou
muntatges de Carrasco
i es completa amb foto-
grafies de David Ruano,
que ha resseguit tota la
seva trajectòria

L’Estruch, 20 anys
Manel Rodríguez/ Bàrbara Raubert
Ajuntament de Sabadell
Ca l’Estruch era una fàbrica de fa un segle que,
gràcies al Mapa Cultural de Sabadell dels anys

90, es va transformar
en un espai per a la
creació. Ara, per cele-
brar 20 anys, s’ha edi-
tat un llibre que entre-
vista una vintena dels
artistes que ha acollit
(Carme Portaceli, Mar-
cel·lí Antúnez). Recent-
ment, l’equipament dis-
posa de vela per a circ.

Memòries trobades en una
furgoneta
Joan Lluís Bozzo
Empúries Narrativa

El director Joan Lluís
Bozzo inicia el seu re-
pàs de la trajectòria de
Dagoll Dagom. Ho fa
amb l’honestedat d’ex-
plicar tot allò com ho
va viure personalment.
I amb la distància que
tot ho refreda. Anècdo-
tes i raons del grup que
fa bandera del musical
en català.

La pols
Llàtzer Garcia
Comanegra/Institut del Teatre
Marilia Samper escriu un pròleg per parlar
d’una peça que, segons comenta Llàtzer Gar-

cia, va escriure intuïti-
vament. Ha acabat
sent l’obra més repre-
sentada de la compa-
nyia Arcàdia. I, a més,
ha merescut el Premi
de la Crítica 2014 al
text. Segona part d’una
trilogia sobre la família
que l’ha convidat a pro-
var fora de la comèdia.

Guimerà, home símbol
Xavier Albertí i Albert Arribas
Edicions 62 (Llibres a l’Abast)
Dins l’Epicentre Guimerà, que enguany ha dedi-
cat el TNC a la vida i obra d’Àngel Guimerà (un
dels pares del teatre català modern i una de

les referències del cata-
lanisme conservador),
es presenta aquest as-
saig que dóna una no-
va visió a Guimerà, ri-
gorosa en termes histò-
rics i actual. L’assaig
defensa que l’homose-
xualitat (mai feta públi-
ca) va ser el germen
conflictiu del seus per-
sonatges complexos.

Contrastar la
història del circ

Es tracta d’un llibre carregat de da-
des contrastades sobre les arts para-
teatrals molt abans de la crescuda a
les barraques i sales del que seria
més tard plaça Catalunya i el Paral-
lel. L’autor, membre de Circus Art
Foundation, completa l’extensa ex-
posició amb fotografies històriques.

La història del circ a Barcelona
Ramon Bech i Batlle/ Viena Edicions

Detall de la portada del llibre

De la mano de Federico
Lluís Pasqual
Arpa Editores
Lluís Pasqual va declinar la invitació a escriure
les seves memòries en aquest escrit, que fan

venir ganes de seguir
llegint-lo i també de re-
prendre els textos de
García Lorca. Pasqual
fa, en realitat, un repàs
de la seva trajectòria al
costat del poeta de
Granada. No és per ca-
sualitat que, sovint, s’hi
refereix com el seu ger-
mà bessó.

Psicosi de les 4.48
Sarah Kane
Lleonard Muntaner Editor
El text de Sarah Kane recull l’ansietat que po-
dria explicar el suïcidi d’aquesta jove dramatur-
ga que, amb només 28 anys, era una figura

clau en la renovació del
teatre en llengua angle-
sa dels anys noranta.
L’obra, que va protago-
nitzar Anna Alarcón a
La Seca a principi de
temporada (dirigida per
Moisès Maicas) arrenca
de la traducció d’Anna
Soler Horta. És el pri-
mer text de Kane editat
en català.




