
énen de Ciudad Real, de
Saragossa, de Palma de
Mallorca, de València, de
Mataró, de Tarragona, d’El
Prat de Llobregat i de
Barcelona. Són divuit

companyies disposades a mostrar les seves
creacions en el gustós bufet que se serveix
cada any –i ja en fa quinze!– a la Mostra de
Teatre de Barcelona, amb seu al Teatre del
Raval. “És l’única manera de donar oportu-
nitats als nous valors, perquè puguin mostrar
la seva feina, i més en un gènere tan desfavo-
rit com el de petit format”, explica l’Empar
López, la seva titànica directora. La cita és

tots els dimarts, dimecres i dijous a les 21
hores.

La Mostra d’enguany és una interessant
amalgama de suggeriments. D’entre la vui-
tantena de propostes rebudes (la mitjana d’e-
dicions anteriors superava el centenar, “símp-
toma inequívoc de la crisi”, apunten des de la
sala), s’han escollit les millors, seguint crite-
ris de qualitat i pluralitat. I per donar cabuda
a més propostes, cada companyia actuarà
només un dia, enlloc dels dos que era habi-
tual. En resum, un còctel variat on hi troba-
rem clàssics i peces d’última tendència. Entre
els primers, el Cyrano de Bergerac, en una
adaptació feta per Oriol Broggi (dia 5), sor-
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Descobrint talents

gida d’un taller de fi de curs al Col·legi de
Teatre, i que és la companyia convidada –i,
per tant, fora de concurs– per inaugurar el
banquet de sabors, o En la solitud dels camps
de cotó, de Bernard-Marie Koltès, traduïda i
dirigida per Jesús Bramon (dia 12). 

La Companyia Eva Produccions farà un
petit homenatge a les dones poetes amb una
proposta que, amb el nom de Sons amb dones,
pretén rescatar de l’oblit peces de Mercè
Rodoreda, Maria Mercè Marçal, Ana María
Moix, Carme Riera o Marta Pessarrodona,
entre d’altres (dia 6). La funció inclou músi-
ca en directe. El mateix passa amb Paisajes de
mujer sin título (dia 29), de la companyia ara-
gonesa Lagarto Lagarto, que a través de la
dansa, la música i la poesia ens parlen dels
anhels de la dona. 

Issac Badia ens ofereix, en canvi, a El
último tren (dia 7) una crònica de dos adoles-
cents que s’escapen de casa. Sasha
Montenegro ens serveix a Tiempos violentos
lugares (dia 13) la història d’una incomunica-
ció entre un àrab i un espanyol perduts en
una gran ciutat. La peculiaritat d’aquesta
peça és que incorpora animació en 2D i per-
met ser vista per persones amb discapacitat
visual i auditiva.

El reconegut dramaturg argentí Rafael
Spregelburd ens oferirà a Buenos Aires (dia
14) la lluita de quatre personatges per fugir
de les seves respectives decadències, i Gerard
Guix, amb la Companyia Jogigo, ens portarà
la surrealista U, due, três (dia 19) sobre l’ab-
surditat de la guerra. Joan Cusó, un dels fun-
dadors de la companyia Vol Ras, dirigirà La
gola del llop (dia 20), una faula sobre la con-
dició humana que tant fa riure com que el
somriure se’t geli als llavis.

A Lina (dia 21), Enric Ases i Aina M.
Gimeno ens condueixen al conflicte genera-
cional entre pares i fills, un cop aquests arri-
ben a l’adolescència. Una obra, per tant, que
interessa tant als joves com als adults.
Aquesta peça enllaça a la perfecció amb

Per Oriol Osan

Del 5 d’octubre al 4 de novembre el Teatre del Raval es convertirà, de nou,

en un estimulant aparador escènic contemporani. Arriba la Mostra de 
Teatre de Barcelona, ja en la seva quinzena edició, en la qual 

s’ha convidat 18 companyies d’arreu perquè revelin els talents ocults –i no 

tan ocults- dels seus dramaturgs, directors i actors.

Naranjas 
exprimidas



Cavalls salvatges no m’arrancarien d’ací (dia
26), una història de joventut i revolució, de
com s’han de fer traïcions i concessions per
tal de continuar creixent sense perdre les
ganes de viure i no morir intentant-ho.

El misteri barrejat amb la comèdia, i
l’horror amb la innocència, ens ve servit per
Abracadaver (dia 28), la història de tres ger-
manes acusades d’assassinar tota una família.
Igual d’inquietant és la proposta que ens
arriba des de València, La indiferencia de los
armadillos (dia 30), en què quatre ànimes
naveguen en l’obscuritat. L’aportació d’éssers
marginals es completa amb Malfario (2 de
novembre), la història d’un lladre i d’una
prostituta amb un horitzó, però, esperança-
dor.  Per contra, el conte romàntic el serveix

la Companyia L’Específica amb Quasi
(Maine), de John Cariani (dia 31), nou his-
tòries independents que acaben formant un
collage realista i màgic alhora, que va triom-
far a Broadway l’any 2005. 

Finalment, La intrusa (3 de novembre)
explica la història d’una família que acaba de
patir un cop brutal: el naixement d’una cria-
tura sembla haver portat la seva mare davant
les portes de la mort. I des de Castella-La
Manxa, la companyia La Cantera presenta
Naranjas exprimidas (4 de novembre), un
vendaval d’il·lusions sobre l’alegria de viure,
els somnis, la confiança en l’altre, les il·lusions
i les emocions. Unes bones postres per posar
punt i final al banquet de La Mostra.

Que vagi de gust i bon profit!

Graella 15ª Mostra de Teatre de Barcelona

La 
indiferencia 

de 
los 

armadillos




