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Aquest és un projecte de promo-
ció artística que s’inicià l’any 1996, amb l’actriu
catalana Empar López com a ànima del projecte,
i amb l’organització d’Artípolis i la Coordinado-
ra de Sales Alternatives. La Mostra va néixer amb
els objectius d’impulsar nous talents, autors i di-
rectors novells, i alhora promocionar espectacles
de petit format en donar-los una via d’accés a les
sales teatrals comercials de Barcelona.

En l’edició d’enguany gairebé el cinquanta per
cent dels muntatges són estrenes de joves autors
catalans. A través de la Coordinadora de Sales
Alternatives de Catalunya es garanteix la progra-
mació durant la pròxima temporada de tots els
espectacles guanyadors, en un cicle que se cele-
brarà al teatre de Ponent, i es treballa en la creació
d’una gira d’aquests espectacles per les sales alter-
natives de comarques.

El dies 2 i 3 de novembre, Banal Companyia
presenta al Versus Teatre Banals Sessions of Fedra,
un text de Pau Miró que dirigeix ell mateix. L’es-
pectacle es presenta com una versió molt lliure de
la tragèdia clàssica d’Eurípides –la història de
l’amor impossible que Fedra sent pel seu fillastre
Hipòlit– en la qual el nou motor de l’acció el mo-
uen les velles passions humanes.

També al Versus Teatre, el 4 i 5, es pot veure
Intimitats, una obra de Michael Kearns dirigida
per Josep Costa, de la companyia Estudi 169. En
aquesta colecció de monòlegs sobre la sida, Kearns
intenta personalitzar i posar al seu lloc aquesta
malaltia i els seus cosins: el racisme, el sexisme, el

classisme i l’homofòbia. L’autor ens desafia a iden-
tificar-nos amb personatges com Marilyn Monroe
parlant amb Rock Hudson; Jesse, una lesbiana ne-
gra; o el Pare Anthony, un capellà catòlic, entre
molts d’altres.

El Teatreneu acull el 6 i 7 de novembre Flors
de Shakespeare, un muntatge de la companyia La
Drogueria Teatre dirigit per Montse Peralta i ba-
sat en textos de William Shakespeare i de la ma-
teixa companyia. Definit com un “zàping caba-
ret” a partir d’algunes de les escenes més famoses
de l’autor de Hamlet, és una comèdia amanida amb
uns tocs de drama, unes gotes de tragèdia i un
puntet d’absurd, és a dir, un espectacle amb dife-
rents sabors i textures escèniques.

El 7 i 8, la companyia L’evocador presenta al
Guasch Teatre Esperant Gaspar, una obra de Jordi
Casasampera dirigida per Anna Sarrablo. En una
gran ciutat i en una època futura indeterminada,
Melcior i Baltasar són dos vagabunds que passen
la nit del 5 al 6 de gener refugiats sota el sostre
d’un estand dels que es munten els dies previs a
l’arribada dels reis mags. El vigilant nocturn del
lloc els permet d’instalar-s’hi i entra en relació amb
ells.

El Guasch Teatre és també l’escenari, el dies 9
i 10, d’Esto lo estoy tocando mañana, una adaptació
del relat de Julio Cortázar El perseguidor, dirigida
i protagonitzada per José Sábado i Xevi Dorca,
de la companyia El perseguidor. Els dos perso-
natges d’aquesta obra, herois “cortazianos”, viuen
un encontre i un desencontre. Tots dos són perse-

guidors, anhelen destruir allò obvi i aparent per
comprovar què estava encobert.

La companyia La Minúscula-Teatreapart pre-
senta l’11 i 12 de novembre al Guasch Teatre El
58, dirigida per Pep Muñoz i basada en un text
seu. L’acció té lloc als anys quaranta, en una para-
da d’autobús allunyada de tot. Els personatges es-
peren aquest mitjà de transport, el número 58,
que els ha de dur a la ciutat. Aquest és el marc on
es desenvoluparà una història policíaca amb mol-
tes incògnites.

El 13 i 14, el Teatreneu acull L’alumne, de la
companyia badalonina Ell i ella. Aquesta peça és
dirigida, escrita i protagonitzada per Albert López
Vivancos. Un misteri envolta l’arribada d’un nou
alumne a la Facultat de Teologia de Barcelona. El
seu tutor d’estudis iniciarà un seguiment dels pro-
gressos del nouvingut, que es convertirà en una
amistat no tan sincera com hauria de ser, plena de
secrets i segones intencions.

Finalment, el darrer muntatge de la mostra és
Bona nit, mare, que es podrà veure el 20 i 21 de
novembre al Teatreneu. Basada en un text de
Marsha Norman i dirigida per Pere Miró, aquesta
breu i densa història ens introdueix en un dra-
màtic i emotiu conflicte entre una mare i una fi-
lla. La dramaturga nord-americana Marsha
Norman va guanyar el 1983 el prestigiós premi
Pulitzer amb aquesta obra, de la qual es va fer
una versió cinematogràfica dirigida per Tom
Moore i interpretada per Anne Bancroft i Sissy
Spacek.
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La Drogueria Teatre presentarà Flors de Shakespeare.
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