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L’Alexandra incorpora un 
segon espai a la seva oferta
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El projecte teatral de l’Alexandra, 
iniciat el juny passat, amplia mires. 
Si llavors va habilitar una sala del ci·
ne de la Rambla de Catalunya per 
a teatre, amb un aforament de 360 
localitats, ara ha incorporat l’an·
tic Alexis a la seva oferta escènica, 
compatible amb l’exhibició de pel·
lícules. Amb capacitat per a 110 es·
pectadors i gran proximitat a l’esce·
nari, s’ha habilitat un local que ja va 
ser teatre amb les reformes impres·
cindibles per convertir·lo en un lloc 

La sala 5, a l’antic 
Alexis, s’obrirà a l’humor, 
el cafè teatre i la màgia

apte per als monòlegs d’humor, el 
cafè teatre i la màgia.
 La companyia valenciana Ju Ja Te·
atre, formada per Juan Andrés Gon·
zález i Jano de Miguel, obrirà l’espai 
el segon cap de setmana de desem·
bre amb el seu espectacle de cafè te·
atre A saco! Una proposta d’humor 
gamberro, àcid i directe.
 A la sala 1 de l’Alexandra, men·
trestant, ja s’hi ha instal·lat Dani Ro·
vira, un dels nombrosos productes 
de la Paramount Comedy. El mo·
nologuista malagueny torna amb 
el seu espectacle ¿Quieres salir conmi-
go? Compartirà sala, en horaris dife·
rents, amb Dani Pérez, còmic resi·
dent de la casa, que porta a l’escena 
la seva biografia en el que vol ser un 
laboratori del seu nou espectacle.

 La màgia també tindrà un forat 
en la programació de la sala gran 
amb dues sessions matinals el cap 
de setmana, destinades al públic fa·
miliar, a càrrec d’Edgard, que pre·
sentarà el seu espectacle Instants. 

EL NOU ALEXBAR / L’ambició de la pro·
posta que piloten de manera con·
junta Ramon Colom, responsable 
del cine Alexandra, i Joan Salvatella, 
del Teatreneu, no es redueix a aques·
ta nova sala. A la part posterior de 
l’imponent vestíbul del cine s’hi ha·
bilitarà l’AlexBar, un espai poliva·
lent, que obrirà dilluns que ve. «Serà 
com una altra sala del teatre», va ex·
plicar ahir Salvatella en la presenta·
ció de la nova programació.
 A partir de les 23.30 hores, diver·

sificarà la seva oferta cada dia. Els di·
lluns, Albert Boira serà el conductor 
d’una nit de micro obert per a pro·
fessionals de l’humor, en període de 
proves i assajos, i per a aspirants a 
còmics, o simples espontanis a la re·
cerca de cinc minuts de glòria. Els di·
marts serà el dia del cinefòrum; els 
dimecres, de la màgia a càrrec de Na·
no Márquez, un altre dels artistes de 
la casa, i el dijous, de la música. Se·
rà una proposta oberta tant a disjò·
queis, com a cantautors o al claqué, 
per exemple.

PAU RIBA, AL TEATRENEU / A més de pre·
sentar la nova programació i oferta 
de l’Alexandra, Salvatella va anun·
ciar l’arribada de Pau Riba al Teatre·
neu per a les dates nadalenques. I no 
podia ser d’una altra manera, tor·
narà a presentar Jisàs de Netezerit o ca-
pítulo cero de la guerra de las galaxias, 
la seva particular performance nada·
lenca acompanyat de De Mortimers, 
que es defineixen com un grup de no-
músics. Riba i la seva troupe seran ca·
da dijous al Teatreneu del 16 de des· 
embre al 6 de gener. H 33 Dani Pérez, còmic resident.

El teatre Bartrina de Reus va ser 
ahir l’escenari del primer Fòrum 
de Teatres i Auditoris Públics de 
Catalunya, impulsat pel Depar·
tament de Cultura com a punt de 
trobada per analitzar els grans 
reptes de futur i les formes de ges·
tió en temps de crisi. El Fòrum va 
congregar uns 200 participants 
en tallers i taules de debat. «Ara 
només desitgem que tingui con·
tinuïtat com un espai obert a to·
ta la família escènica i musical 
de Catalunya», va valorar Oriol 
Picas, director del Fòrum i sub·
director general d’Equipaments 
Culturals.
 Mantenir i captar nous pú·
blics i definir els equips de gestió 
dels teatres i auditoris públics, a 
la recerca d’una eficiència més 
important, van ser dos grans te·
mes del debat. Els representants 
polítics van incidir en la necessi·
tat d’ordenar el sistema públic, 
amb la idea d’un treball en xarxa 
per aconseguir més cooperació. 
Un altre dels aspectes abordats 
van ser els criteris de programa·
ció. Al de l’excel·lència artística 
s’hi afegeix la voluntat d’aconse·
guir el número més elevat possi·
ble d’espectadors en uns espais 
amb alta inversió pública.

VENDA D’ENTRADES / Aquesta capta·
ció d’espectadors, i el seu conei·
xement més gran, va ser objecte 
d’un taller sobre els nous siste·
mes de venda d’entrades, poten·
ciats pels teatres públics amb la 
idea de conèixer una mica més la 
seva audiència. El Fòrum també 
va acollir un seminari de l’esco·
la de direcció d’empreses IESE so·
bre la cooperació entre el sector 
públic i l’empresa privada. H

jORnAdA

El Fòrum de 
Reus debat 
els reptes del 
teatre públic

EL PERIÓDICO
BARCELONA

MOSTRA

La Beckett acull un breu cicle 
de l’escena actual de València

MARTA CERVERA
BARCELONAt

L
a classe dirigent de Valèn·
cia surt mal parada a El al-
ma se serena, un muntatge 
de la Companyia Hongare·

sa de teatre que denuncia el nepo·
tisme i la corrupció dels polítics va·
lencians amb humor àcid. El text, 
escrit per Lluïsa Cunillé i Paco Zarzo·
so, carrega contra escàndols immo·
biliaris com el del Cabanyal. Aquest 
barri mariner, afectat per un pla ur·
banístic que el divideix i comporta 
l’enderrocament de 450 edificis, ins·
pira l’última obra de la companyia 
que desembarca a la Beckett amb un 
tríptic del seu treball. Les tres peces 
formen part d’un minicicle sobre 
l’escena valenciana que completa·
rà, a mitjans de mes, la companyia 
El Pont Flotant. 
  «Presentem tres comèdies que in·
clouen 15 anys de creació textual», 
va explicar ahir Paco Zarzoso, autor 
també d’Umbral, que es representa·
rà aquest cap de setmana. El text, 
que ell mateix interpreta amb Lo·
la López, va sorgir en un taller de la 
mateixa Beckett que va impartir Jo·
sé Sanchis Sinisterra el 1994. Encar·
nen personatges ebris d’amor que 
no s’atreveixen o no volen travessar 
el llindar que els permetria canviar 
el rumb de les seves relacions. Cinc 

‘El alma se serena’, 
amb la firma de Lluïsa 
Cunillé, tracta el cas 
del Cabanyal

La Companyia 
Hongaresa de Teatre, 
de Paco Zarzoso, 
ofereix tres comèdies

històries urbanes componen aquest 
premiat puzle sentimental que s’ha 
representat a Sud·amèrica.
 El alma se serena (del 9 al 12 de de·
sembre) se situa a la València actu·
al i denuncia uns polítics més inte·
ressats en infraestructures faraòni·

ques que en els seus ciutadans. Una 
hostessa amb vertigen (Begoña Te·
na), un executiu a l’atur (Pep Ricart) 
i una rellotgera amant del cabaret 
(Lola López) són els protagonistes 
de la peça que dirigeix Zarzoso. Tots 
ells habiten en una finca amenaça·

da per enderrocament que intenten 
sobreviure lluitant a la seva manera. 
«L’obra neix de la voluntat de fer te·
atre polític, parlar de coses que ens 
preocupen, com la pèrdua del pa·
trimoni humà i paisatgístic del Ca·
banyal, ja que tenim una tele públi·
ca impúdica i polítiques socials que 
desprotegeixen els ciutadans més 
vulnerables», va denunciar Zarzoso. 
La queixa no ha caigut bé als gover·
nants valencians, que han posat «di·
ficultats» a l’estrena de l’obra.

SÀTIRA DE CAMPS / El públic de la 
Beckett, a més, tindrà ració extra. 
Com a epíleg d’El alma se serena, la 
companyia oferirà Paco e Isabel (sàtira 
breu sobre la classe política valenciana). 
Dura 15 minuts i hi apareix el presi·
dent valencià debatent·se entre el re·
mordiment i l’ànsia de poder la nit 
abans de ser rebut amb la seva dona 
pel Papa.
  «Té ressons de Macbeth i Lady 
Macbeth», afirma l’autor, que va 
crear aquesta sàtira com a part del 
muntatge Zero responsables. «El text 
va sorgir arran d’una experiència 
catàrtica», va dir Zarzoso. Va reunir 
uns 45 col·legues valencians per par·
lar de l’accident de metro que es va 
produir el 2006 amb 43 morts, 47 
ferits i «cap responsable». «Les vícti·
mes mai han tingut el tracte que es 
mereixien», va lamentar  Zarzoso. 
Actors, directors i autors van comen·
çar a treballar en el projecte sense 
cobrar. «S’havia d’estrenar a la Uni·
versitat de València, però Camps va 
trucar per pressionar i impedir·ho», 
va comentar Zarzoso que, com la res·
ta dels seus companys, es va mante·
nir ferm en la denúncia. Ara aprofita 
per dur·la més enllà de València. H

Umbral i El alma se serena
Sala Beckett • Fins al dia 12 • De dijous a diu-
menge • 22.00 hores (dg. 19.00) • 18 €

33 Begoña Tena i Pep Ricart, en una escena d’‘El alma se serena’.
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