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Eduardo Mendoza

teló de boca el fet teatral a debat
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Damià Barbany

editorial
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Comencem 
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Alfred Arola

editorial

Una revista independent, 
intel·ligent, plural 
i rigorosa
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l’intercanvi amb Sílvia Munt
entrevista Santiago Fondevila
fotògraf Albert Fortuny

actriu, dramaturga i directora



8

Sempre he pensat que aque

Volies ser ballarina i has acabat com a… 
pianista, vull dir que toques totes les te-
cles artístiques. Ha estat el destí o les 
circumstàncies? Com has arribat fins 
aquí?

É

En aquest temps hi ha hagut de tot. Terra-
bastalls inclosos. Sense entrar en detalls, 
les vas passar magres amb la Julieta del 
Teatre Victòria, aquell projecte d’Esteve 
Polls de 1989?

l’intercanvi amb   Sílvia Munt

L’actor és un creador o un instrument del 
director?

I això et pot fer esclatar?

El teatre que t’agrada és el teatre de text.

Ara està de moda Romeo Castellucci, que 
crea en el mateix escenari.

Com el Hamlet que va fer Àlex Rigola.

Tot no pot ser.

Però un sempre té les seves preferències.

Has deixat de ser actriu i ara ets direc-
tora.
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Sempre hi haurà exhibició, potser d’al-
tres maneres.

No hi ha un plantejament general a favor, 
sinó pedaços.

Com valores que el nostre ajuntament es 
gasti molts diners en el Tour de France, 
que faci plans de fàbriques de creació 
que no se sap quan s’inauguraran. Propo-
sa una Barcelona del marxandatge abans 
que una Barcelona de la cultura.

st ofici és un constant matrimoni entre el plaer i el sofriment

Ser actor té els seus límits.

Quin paper hi juga la sort en tot plegat?
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l’intercanvi amb   Sílvia Munt

Jo crec que el problema de la nostra cultura no és tant de la cultura en si,  
sinó de la seva difusió i producció

Per fer teatre, per què agafes Una comè-
dia espanyola, per què aquesta senyora 
és molt famosa?

Malgrat l’estrena que va tenir a França…

Tu com a directora, què en penses de 
l’Acadèmia del Cinema? El maig passat 
varen fer una festa “por todo lo alto” al 
Palau de Pedralbes. Això és possitiu?

A l’obra, Yasmina Reza, no escriu aco-
tacions, però sí que al principi diu una 
cosa: que tot incloent-hi els monòlegs, 
les escenes funcionen sense solució de 
continuïtat. 

L’obra és una reflexió sobre el teatre i 
l’actor.

Per a què serveix el teatre?
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 crítica a fons

Joan Anton Benach

Q

Macbeth o la maldat
verinosa

 Macbeth
Autor  William Shakespeare

Direcció  Declan Donnellan 

Intèrprets Companyia Cheek by Jowl

Teatre   Festival Temporada Alta, Girona    

Macbeth  © foto Johan Persson.
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Institut del Teatre
El centre de formació i recerca de les arts escèniques

wwwwwww.institutdelteatre.cat
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ventall de crítiques

Begoña Barrena

    
 

una història de 
cops baixos

 Urtain
Autor Juan Cabestany
Direcció Andrés Lima 
Intèrprets Roberto Álamo, Raúl Arévalo / Marc Martínez, 
Luis Bermejo, Luis Callejo / Víctor Masan, María Morales, 
Alberto San Juan /Alfonso Lara, Estefanía de los Santos, Luz 
Valdenebro
Escenografia i vestuari Beatriz San Juan
So i música Nick Powell
Il·luminació Valentín Álvarez i Pedro Yagüe
Teatre Romea, Barcelona

 Utopía
Autor Leo Bassi  
Intèrpret Leo Bassi
Teatre La Villarroel, Barcelona

ni sota l’aigua

Urtain / Utopía / 1984

La boxa: ascens i caiguda.

El corrosiu Leo Bassi.



Il trovatore 
de Giuseppe Verdi
Dimarts, 22 de desembre de 2009

El rapte 
en el serrall
Die Entführung
aus dem Serail 
de Wolfgang Amadeus Mozart
Dimecres, 21 d’abril de 2010

La dama de piques
Pikovaia Dama
de Piotr I. Tchaikovski
Dijous, 1 de juliol de 2010

Amb la col·laboració de:  

www.cinesa.es  www.yelmocineplex.es      www.cccd.cat     

www.cinesur.com  www.kinepolis.com  www.sadecine.com

En directe, en alta definició i via satèl·lit 
des del Gran Teatre del Liceu.

INFORMACIÓ

Cinemes, horaris i preus a:  www.liceubarcelona.cat

Consulteu també la cartelera a:
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 1984
Autor George Orwell
Adaptació Michael Gene Sullivan
Direcció Tim Robbins 
Intèrprets The Actors’ Gang
Teatre Poliorama, Barcelona

decebedor Tim 
Robbins

 

1984, direcció Tim Robbins.
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…a avinguda Paral·lel, 
cantonada Abat Safont…
 Lluís Permanyer

A

Un florit teló de boca, a l’escenari de l’Español.

al’escenari
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un nou teatre…
Redacció

U
n nou teatre al Paral·lel, gestionat per l’SGAE. Arte-

ria-Paral·lel formarà part d’una xarxa d’espais des-

tinats a la cultura de l’espectacle amb seu a diverses 

ciutats de l’Estat espanyol i també de l’estranger. Un 

nou espai que sens dubte pot contribuir decidida-

ment a la reactivació de l’avinguda del Paral·lel com a zona d’oci 

i cultura, tal com ho havia estat des de finals del segle xix i al llarg 

del segle xx.  La línia, l’objectiu, les característiques d’aquesta 

gestió, –que, d’entrada, es preveu interessant si realment és ober-

ta a totes les variants de les arts escèniques i oberta a tots els 

creadors  –  aviat es faran públiques. No poden trigar gaire, per-

què l’edifi,  l’espai, l’equipament, ja és a punt.

Arteria-Paral·lel disposa de tres plantes i més de 3.400 

metres quadrats de superfície. La sala principal, de format po-

livalent, pot disposar de grades per aquells actes que així ho re-

quereixin. També es pot condicionar  la platea amb taules per a 

espectacles de tipus cabaret o per a la celebració de sopars. Té 

una capacitat flexible que pot anar de les 350 persones a les 1.500 

dempeus. En disposició de teatre acull 500 localitats a la platea, 

190 al primer pis i 290 al segon pis.

Al primer pis, hi haurà un restaurant amb capacitat per a 50 

persones. I al costat un espai cafè teatre / club, per a representa-

cions de petit format, amb una capacitat variable d’entre 60 i 120 

persones. La cosa promet!

Recordem que l’any 2002, via expropiació, l’Ajuntament es 

va convertir en propietari, just abans que l’antic Teatro Español 

passés a ser un local on l’ofici més vell del món es pretenia exer-

cir a l’engròs. La queixa i l’oposició veïnal a tenir un gran pros-

tíbul al mig del barri van jugar un paper important en la decisió 

del consistori.

U
n dels últims capítols de la 
història del  Teatro  Español 
va lligat al nom de Matías 
Colsada, que arriba a Barce-
lona l’any 1954 amb la deci-

dida intenció de fer-se un lloc important 
com a empresari teatral: compra, gestiona, 
programa diversos locals escènics situats a 
l’avinguda del Paral·lel,  entre ells l’Español. 
Amb Colsada, entre el 1968 i el 1980, aquest 
teatre viu una època de gran activitat, s’hi fa 
revista, sarsuela, teatre dramàtic, comercial, 
musical. El grup còmic de cançó catalana La 
Trinca hi estrena el musical Xauxa. La com-
panyia de sarsuela Tomás Breton,  dirigida 
pel baix líric Manuel Gas, hi fa temporada. 
Noms reconeguts com els de Pedro Porcel 

o María Asquerino pugen al seu escenari. 
En una etapa sota la direcció d’Esteve Polls, 
l’encara franquista Teatro Nacional, amb seu 
a Barcelona, s’instal·la a l’escenari de l’Es-
pañol. 

Però arriba el dia en què una bona 
còpia de Studio 54, la mítica discoteca de 
Nova York, ocupa escenari, llotges i plate-
es amb les pampallugues dels llums estro-
boscòpics, amb les actuacions en directe de 
reconegudes figures del pop i el rock, amb 
l’afluència de milers i milers de joves volent 
deixar-se endur pels ritmes més sincopats, 
i segurament també pels ritmes més eva-
sius. Les restes del maig del 68, i el desen-
cant posterior a l’esclat de la democràcia, 
perdien la batalla davant la postmoderni-

tat de la Barcelona del disseny, i Studio 54 
es va convertir en espai emblemàtic de la 
nit. Aquella vigència es va mantenir fins al 
1997, “todo pasa y todo queda…” 

El 1999, concretament l’11 de novem-
bre, es va fer realitat  la iniciativa de la fa-
mília Callís:  recuperar l’espai de l’Español,  
reconvertit en un restaurant espectacle amb 
intencions d’arribar a ser com l’antiga Scala 
Barcelona o fins i tot com el mític Folies Ber-
gère de París. Res de res, un parell d’anys 
més tard, l’Scènic Barcelona, així l’havien 
batejat, tancava les portes per falta de ren-
dibilitat.

Ara comença una nova etapa molt di-
ferent. “Que hi hagi sort!”

al’escenari

Arteria-Paral·lel en procés de transformació. Foto Maidez Mendaza.
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Jon Berrondo

“S

Sweeney Todd

Maqueta escenogràfica.

La truculenta cadira del barber (detall).

espai Teatral
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al vostre gust
Berlín

Dietrich Grosse i Montse Majench

A 
La història està molt present a Berlín. A 
la parada de metro Gesundbrunnen hi ha 
l’entrada al refugi antiaeri on el grup de 
teatre Das Dokumentartheater…

eatral
calidoscopi
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T
I la llum brilla en la foscor, de Lleó Tolstoi.

Autumn Season
Londres

Pau Ros

C

eatral
calidoscopi
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més teatre 

Cartell de l’espectacle del National Theatre.

òpera 

i encara més teatre 
dansa 
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Buenos Aires
Juan José Santillán

E

sobre certes 
condicions 
d’existència

Daniel Veronese dirigeix Ibsen.

eatral
calidoscopi
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Juliette Binoche i Akram Khan
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New York
Luis Carlos de La Lombana

C

Roig Binoche 

fotògraf Jack Vartoogian

eatral
calidoscopi



Edificio Sabatini
Santa Isabel, 52  
Edificio Nouvel
Plaza del Emperador Carlos V, s/n
28012 Madrid

Horario
De lunes a sábado
de 10.00 a 21.00 h.
Domingo
de 10.00 a 14.30 h.
Martes, cerrado.

Autobuses
6, 10, 14, 18, 19, 26, 27, 32, 34, 
37, 41, 45, 46, 55, 57, 59, 68, 
86, 119, C1, C2 y E1
Metro Línea 1 (Atocha) 
Línea 3 (Lavapiés)

Renfe Estación de Atocha
Aparcamiento bicicletas
Santa Isabel, 52
Aparcamiento 
Sánchez Bustillo
Ronda de Atocha

www.museoreinasofia.es
www.escenacontemporanea.com

Entrada gratuita 

Miércoles del 11 nov 09 – 3 feb 10  Ciclo de conferencias, seminarios y performance

Arte/Tiempo  Teoría y crítica de las prácticas performativas
 

Festival Escena Contemporánea:

Del 27 de enero al 7 de febrero
Edificio Nouvel  Cafetería

Etiquette
Compañía Rotozaza

27, 28 y 30 de enero a las 19.30 h
Edificio Sabatini  Sala de protocolo

Vía Dolorosa
de David Hare
Compañía
Vicente León

11, 12 y 13 de febrero a las 19.30 h
Edificio Sabatini  Sala 305

Hello myself
Compañía
Paloma Calle
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Girona
Temporada Alta, 
portal teatral i
motor de creació

D

Woyzeck de William Kentridge.

lta,
l i

eatral
calidoscopi
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D E S E M B R E

ALBA ETERNA,
òpera de cambra amb música d’ALBERT GUINOVART i llibret de JORDI FAURA.

PASQUA, D’AUGUST STRINDBERG. Amb direcció de FRANCESC CERRO. 

G E N E R

LLITS, DE LLUÍS DANÉS. 

NADAL A CA’LS CUPIELLO, D’EDUARDO DE FILIPPO. Amb direcció d’ORIOL BROGGI. 

M A R Ç

LA DONA JUSTA, DE SANDOR MARAI. Amb direcció de FERNANDO BERNUÉS 
i traducció d’EDUARDO MENDOZA. 

A B R I L

THE HAMLET’S CIRCUS, DE TONI MARTÍN. 

M A I G

PLECS, DE XAVIER ERRA I MANOLO ALCÁNTARA.

ATEMPO, D’ATEMPO.  

J U N Y

LA GAVINA, DE TXÈKHOV. Amb direcció de DAVID SELVAS.

www.CAER.cat

C A E R  2 0 0 9 / 2 0 1 0 
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Reus
el CAER crea

E

El cuadern gris, de Josep Pla; foto: David Ruano.

Platz Mangel, de Christoph Marthaler;
foto Dorothea Wimmer.
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Terrassa 
programa per a 
tothom

P
a 

El circ al festival Trapezi.

eatral
calidoscopi
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Tàrrega
com un mestre 
de cerimònies

C

I és que tant de les 63 companyies que 

hi han particip

Les actrius de La Ilíada.

re
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Tarragona
produccions 
pròpies

V

eatral
calidoscopi

Es-puto cabaret.

La companyia Sala Trono.
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Josep M. de Sagarra

Granollers
una ciutat, dos 
teatres

E

Lleida
mirant cap a
La Llotja

A
nys 

os

La filla del carmesí, direcció Frederic Roda; foto: A. Padrós.
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Illes Balears

L’inici de la temporada

D

Escenes d’un matrimoni i Saraband, de Bergman.

eatral
calidoscopi
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Mallorca

P
Menorca i Eivissa

E

La tortuga de Darwin.
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Madrid
2009-10

T

Don Carlo, direcció: Calixto Bieito; producció: Teatre Romea; foto: David Ruano.

eatral
calidoscopi
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La casa de Bernarda Alba, direcció: Lluís Pascual; foto: Ros Ribas.



S’acosta el Nadal

i encara no saps

què regalar?

Regala concerts,

teatre, cinema, 

museus, llibres...

Regala el carnet

del Club TR3SC.

El club de cultura.
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València
que conste que 
volia explicar 
meravelles! 

L

eatral
calidoscopi

L’entrada del desaparegut L’altre espai.
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Sevilla
cruïlla teatral

E

En els espectacles de La Cuadra sempre hi és present 
Andalusia.
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País Basc
quan la tardor 
canvia de nom

E
eatral
calidoscopi

  Esteve Rimbau i Josep Maria Pou.
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Galícia
camiños

E

La música de Kraftwerk a Lilí Berlin.
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l’intercanvi amb Pippo Delbono
entrevista Santiago Fondevila
fotografies Maider Mendaza

actor, dramaturg i director
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l’intercanvi amb   Pippo Delbono

L
a vida i el teatre s’uneixen a 

És correcte parlar del seu treball com el 
d’un director que escriu sobre l’escenari?

Això implica que els seus treballs, en els 
quals sempre actua, es troben en perma-
nent construcció?

Quina importància té la tècnica actoral en 
les seves creacions?
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Foto: arxiu Companyia Pippo Delbono.

fer els meus espectacles, perquè per po·
der deconstruir cal saber abans construir. 
Picasso, abans d’arribar a l’abstracte, va 
ser un gran pintor realista, perfecte conei·
xedor d’aquesta tècnica. 

Hi ha els que el consideren fill de Pina 
Bausch?
Vaig estar amb ella i érem amics. Era 
una gran mestra. És veritat que hi ha els 
qui associen el meu treball amb el d’ella. 
D’acord, perquè en els meus espectacles 
el moviment, la dansa, són importants, i 
jo vaig aprendre molt amb ella, però a mi 
m’interessa explicar, contar coses, histò·
ries. Hi ha una construcció narrativa. La 
menzogna és una obra més complexa que 
El buio, per exemple, on la història és més 
clara. Però La menzogna neix d’un encàr·
rec. És la resposta a un fet: la mort d’uns 
treballadors en un incendi de la fàbrica 
Tyssen a Torí. Però aquest és el punt de 
partida, és la primera foto, la qual cosa 
dóna peu a l’espectacle. No és l’especta·
cle. 

Pina Bausch no volia parlar dels seus es-
pectacles. Deia que “ells” ho feien per 
ella.
És veritat que si li preguntaves sobre les 
seves creacions et contestava: “No ho sé.” 
En certa manera, jo penso el mateix. Faig 
el mateix…, encara no puc explicar ben bé 
que és La menzogna perquè per mi l’art és 
viure l’experiència i, en tot cas, després, 
vindrà la conclusió.

Fins on té en compte l’espectador a l’ho-
ra de construir la dramatúrgia d’un es-
pectacle? O senzillament és fruit del seu 
gust artístic, de la seva intuïció?
És clar que ho faig des del meu gust. Si jo 
veig la bellesa i l’harmonia en el nu del Gi·
anluca (actor amb la síndrome de Down), 
ho poso i si algú no ho veu així no m’im·
porta. Però sí que hi ha una reflexió col·
lectiva que està vinculada a l’experiència 
de cadascun i cadascun la rep d’una forma 
distinta en un acte teatral únic i col·lectiu.

En un teatre on el moviment i les imat-
ges són tan importants; d’on neixen, en 
quines fonts beu per a elaborar-les?
De moltes coses… Faig un espectacle cada 
dos anys. En part perquè és un treball fa·
tigós. Moltes vegades començo amb el 
títol. Ho faig per tenir un nord. Un lloc 
al qual arribar, però en el procés creatiu 
estic obert. En el teatre tot és possible, i 
això és un risc. Aquesta és la idea. El títol 
em serveix per no perdre’m. Tot i que el 
camí és ple de coses que tenen que veure 
amb allò que estic vivint. A La menzogna 
hi és present Bacon. És clar. Bacon sempre 

el porto, igual que El procés de Kafka, un 
llibre de capçalera per a mi. Però això no 
vol dir que aquesta imatge o aquella altra 
estigui inspirada o hagi nascut de Bacon 
o de Kafka. És tota la meva experiència, 
totes les experiències que passen per mi, i 
després ve el treball amb els actors, perquè 
jo prenc notes de totes les improvisacions, 
de cada assaig.

Després de treballar amb el Gianluca, 
l’actor amb síndrome de Down, i també 
amb el Bobo, un home que a Itàlia va es-
tar 45 anys internat en un manicomi, es 
tendeix a identificar el seu teatre amb un 
teatre de discapacitats, com si això tin-
gues alguna morbositat.
Sí, és un error comú amb què em trobo 
moltes vegades i que no es altra cosa que 
desconeixement. Jo mai no he buscat un 
discapacitat per a la meva companyia. En 
la meva vida, s’hi han encreuat algunes 
persones que han estat fonamentals i he 
sentit la necessitat de veure·les damunt 
l’escenari. Ho torno a dir: la bellesa de Gi·
anluca és com la d’un buda que transmet 
sensacions.

I la seva estrella, el Bobo?
La relació amb el Bobo és extraordinària. 
Efectivament, el vaig trobar en un mani·
comi d’Itàlia i quasi el vaig adoptar. Hem 
viscut moltes coses junts i vull fer una pel·
lícula sobre aquesta relació. Però no és que 
jo tingui compassió pel Bobo. Jo trobo en el 
Bobo l’energia més elemental, més espon·
tània. Els actors treballen molt tècnicament 
per aconseguir naturalitat i el Bobo la té 
d’una forma natural. No actua. Hi és. Jo 
crec que quan apareix a escena, els espec·
tadors se n’adonen. Ho senten. Però jo no 
treballo amb ell perquè sigui un malat, sinó 
perquè té aquesta “virtut” actoral que em 
fascina.

Però, què és?
El Bobo, per la seva condició de fanàtic 
de la precisió, té tots els principis dramà·
tics que els actors busquem. Aquesta és la 
meva impressió.

En els seus espectacles, en uns més que 
en d’altres, batega sempre una espècie 
de biografia sociopolítica que té a veure 
amb la seva experiència vital.
Sí que hi ha una autobiografia política, 
com es deia en els anys seixanta. Vull dir 
que artistes com Passolini, Genet o Fri·
da Khalo componien les seves creacions 
des d’un punt de vista autobiogràfic però 
amb el sentit d’una mirada política. No es 
tracta d’anar explicant la meva vida, sinó 
de desemmascarar una realitat creada pel 
poder. No m’importa gens amb qui es fica 
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al llit Berlusconi, però aquest assumpte dei·
xa veure coses d’una realitat falsa que ens 
mostren.

Tampoc es pot dissociar el seu perfil humà 
del seu teatre, i en aquest sentit d’una 
actitud política sobre l’homosexualitat, la 
sida o el budisme.
No és que m’agradi anar a la televisió o a 
un diari per a explicar que sóc serpositiu, 
però hi ha coses importants sobre les quals 
hem de parlar. Hi ha tres paraules que no 
agraden gens a Itàlia, homosexual, perquè 
Itàlia és un país masclista. La sida, perquè 
hi ha vergonya i la gent té por de fer·se les 
proves. I budisme, perquè sembla intolera·
ble en un país on regna el Vaticà i el Papa. 
A Itàlia són temes tabú. 

En el seu teatre hi ha també una certa 
herència de Grotowski.
A Breslaw, on em van donar a l’abril el Pre·
mi de Noves Realitats Teatrals, em van pas·
sar unes coses curioses. La primera cosa va 
ser que aquest premi me’l va donar el dra·
maturg de Grotowski. La segona cosa em 
va passar a l’endemà. Passejava, i de cop 
i volta em vaig trobar davant del Museu 
Grotowski. Allà deia que el dilluns era tan·

cat, però jo vaig empènyer la porta i vaig 
trobar·me amb una foto de Richardz Cies·
lak, un col·laborador de Grotowski, amb 
el qual jo havia treballat després de passar 
per l’Odin d’Eugenio Barba. I aquell ma·
teix dia i en aquell mateix lloc, gravaven 
un vídeo sobre Grotowski, i quan em van 
reconèixer em van dir que el meu treball 
era molt grotoswskià i em van convidar a 
participar·hi.

I en realitat, quina relació té el seu tre-
ball amb Grotowski?
A mi l’estil grotoskià no m’interessa, no 
m’interessa l’estil de cap mestre, però sí 
el sentit profund, la veritat de l’actor des 
d’un punt de vista antropològic, el treball 
del cos. Va ser Richardz Cieslak qui em va 
obrir la porta a un treball espiritual, txa·
mànic, on tot és possible. Vaig estar treba·
llant amb ells només dues setmanes. Des·
prés em van dir que aquest era el camí. I 
me’n vaig anar. Però és veritat que més 
tard aquesta influència ha sortit.

Quin és el compromís de l’artista d’avui 
dia?
L’artista total només té una vida, la de l’art. 
No importa l’amor, ni els diners, ni cap re·
lació… Jo vaig passar·me deu anys en què 
ningú em donava res i jo tampoc demana·
va res a ningú. Però vaig tenir la sort, és un 
dir, de rebre una indemnització per un ac·
cident de tràfic. I vaig utilitzar tots aquells 
diners per fer teatre. A més, impartia clas·
ses… de tot. I jo només entenia de teatre.

Fa més de vint anys que està en el món del 
teatre. Però quan va començar a canviar la 
seva carrera?
El silenci dels assassins, de 1987, va arribar 
molt al públic. Als crítics no, perquè sem·
pre arriben tard. En aquesta obra ja hi ha·
via un compendi d’aquest treball del cos 
i vaig sentir que em trobava davant d’al·
guna cosa important. Però va ser el 1997, 
amb l’espectacle Barboni, que vaig fer amb 
el Bobo, quan vaig rebre el gran reconeixe·
ment. Van arribar a dir coses tan fantàsti·
ques de la meva gent, que no vaig enten·
dre res… En aquell espectacle hi havia un 
fragment de Tot esperant Godot. Els que ho 
entenien hi van saber veure dos personat·
ges purs, però tot el meu moviment era 
tècnica oriental. És clar que aquesta tècni·
ca no es veia.

Els directors fan moltes versions de les 
obres universals. Per què?
Els artistes volen donar la seva idea sobre 
Hamlet, per exemple, i tenen una idea pre·
fixada de com ha de ser l’Ofèlia…, aquest 
teatre no m’interessa. Pina Bausch mirava 
la gent i buscava la persona. Jo faig el ma·
teix.  

Foto: arxiu Companyia Pippo Delbono.
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Rock’n’Roll | Tom Stoppard  
l’espectacle dels ulls

Fotògraf: Ros Ribas

Fèlix Pons
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 |   Àlex Rigola | Teatre Lliure

Joan Carreras
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l’espectacle dels ulls Rock’n’Roll 

Max - (Esclata) No havia sentit mai una 

cosa tan patètica. Fes-nos un favor a tots: 

ves-te’n a viure en un país occidental, que 

hi estaràs com peix a l’aigua. Desgraciat! 

Si no fos pels onze milions de morts de 

l’exèrcit soviètic, ara el teu país seria una 

petita província d’Alemanya… i tu no t’es-

taries exclamant sobre el teu dret socia-

lista de pixar-te a tot arreu menys al vàter: 

series fum que se’n va per la xemeneia.



51

Pep Torrents
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Rosa Renom
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Lluís Marco



54

l’espectacle dels ulls Rock’n’Roll 
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Joan Carerras
Paula Blanco
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l’espectacle dels ulls Rock’n’Roll 
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Oriol Guinart
Mar Ulldemolins
Joan Carerras
Santi Ricart
Patrícia Bargalló
Lluís Marco
Chantal Aimée
Sandra Monclús
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Alba Pujol 

Chantal Aimée
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Jan - Els concerts underground són tan 

poc habituals, avui dia, que la notícia es 

va escampar i adolescents de tot el país 

van desplaçar-se fins aquest racó de 

món. I també autobusos plens de poli-

cies amb gossos. Van aturar el concert i 

van empènyer la gent cap a l’estació de 

tren i a través d’un túnel de sota les vies, 

i a dins del túnel, la policia es va posar a 

escalfar tot déu a cops de porra. Rock‘n’ 

roll!

Chantal Aimée
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Almeria teatre
text Damià Barbany
fotografies Adrià Rosell

L
A la platea, les obres interminables.

al’escenari
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No hem rebut tot el suport que esperà-
vem per part de les administracions. A finals 
del 2008 l’Ajuntament ens va donar un petit 
ajut per afrontar les obres de reforma, no vo-
lem ser desagraïts però per les característi-
ques del projecte va ser un ajut massa esqui-
fit. I el cert és que en aquests moments ens 
movem en una quantitat de despeses que ja 
arriba als 500.000 euros. I tot és degut a que 
s’està endarrerint massa la inauguració. Els 
deutes se’ns acumulen, i ara esperem rebre 
un ajut de la Generalitat en concepte d’acti-
vitat teatral, el tenim concedit però per ac-
cedir-hi necessitem que el teatre estigui en 
funcionament. Però el cert és que les obres 
sembla que no s’hagin d’acabar mai…El pro-
blema principal neix d’una falta de normativa 
concentrada. Per obrir unn teatre t’has de ce-
nyir al que dictaminen tres fonts de norma-
tiva diferents: Policia d’Espectacles, Pública 
Concurrència, i Medi Ambient. Per nosaltres 
ha estat complicat, cosa que es pot conside-
rar normal perquè no sabem res d’urbanisme, 
no sabem com resoldre aquestes coses de 
forma eficaç i ràpida. Però ja no ens sem-
bla tan normal que l’ajuntament del districte 
també tingui dificultats per interpretar totes 
aquestes normes provinents de diferents re-
glamentacions. I una reunió amb el regidor 
del districte, sol·licitada fa molts mesos, no 

se’ns ha concedit fins fa poc. I que consti que 
l’objectiu d’aquesta reunió era simplement 
demanar orientació, una mica de solidaritat. 
El cas és que Ponència de l’Ajuntament -el de 
la ciutat, no pas el del districte- no atorga el 
permís definitiu fins que tot està perfecta-
ment quadrat. I per acabar-ho de complicar 
tot, s’han agut de posar uns bigues de reforç, 
que és una obra que pertany a l’estructura de 
l’edifici, no a la remodelació del teatre, però, 
és clar, a nosaltres ens ha tocat esperar i es-
perar. I sí que teníem assessorament d’un ar-
quitecte, però amb moltes discussions i mals 
entesos, perquè els arquitectes potser saben 
fer edificis de molts tipus, però difícilment 
en pots trobar un que sàpiga construir un te-
atre d’acord amb totes les seves necessitats 
funcionals. Amb sort, potser d’entre cent mil 
arquitectes, un d’ells tindrà l’oportunitat de 
construir un sol teatre al llarg de tota la seva 
vida professional. Això vol dir una experièn-
cia molt reduïda… 

“Principalment rebrà una comèdia, 
però té suficients estrats com perquè el 
públic pugui reflexionar sobre la sexualitat, 
l’homosexualitat, la religió, el matrimoni, 
l’amor, l’alcohol. Però el principal objectiu 
és divertir, que la gent s’ho passi bé, i les 
implicacions que pot tenir de crítica social 
nosaltres ho considerem com uns “extres”, 
com una burla de la societat americana, 

també és la nostra societat. Si aconseguim 
que d’entrada el públic es trenqui de riure, 
que es relaxi, fins i tot que arribi a tenir 
empatia amb el patetisme dels personatges, 
segur que a posteriori tindrà ocasió de 
reflexionar sobre el missatge que l’obra 
entranya.”

Almeria inscriu els seus propòsits d’oferir al públic teatre comercial, 
més concretament de programar espectacles en la línia: “fringe”
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tramoia i 
maquinària

Joan Domènech

Noves tecnologies
aplicades a l’escenografia
actual

L
a maquinària escènica té un valor 

fonamental en el segle XVIII, durant 

aquest període és quan comença la 

instal·lació dels grans equipaments 

d’ajut a l’escenografia en els teatres. 

Apareixen els grans tambors per a moviments 

de càrregues, els sistemes contrapesats, les 

guies per a moviments laterals, els giratoris, 

etc.

Sala de motors del Teatre Nacional de Catalunya.
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un èxit sense tradiciócasta diva

 Juan Carlos Olivares

E

Le Gran Macabre, La Fura dels Baus.
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òpera nova = dèficit greuincasta diva

F
L’òpera d’Hèctor Parra.

Toni Rumbau
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A casa nostra dues pors frenen els progra-
madors i directors artístics: la por de la ta-
quilla i la por de la desafecció del públic, 
majoritàriament conservador.



66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666



67

El teatre ha d’esquinçar, trencar, destruir tots els límits.  
Foto: Faust versió 3.0, La Fura dels Baus.

escriure teatre… 
¿per què? ¿per a qui? sageta d’opinió

Pablo Ley

J
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MÒNICA LÓPEZ 
elles i ells

1990, espectacle debut: Línea roja, de Ludwig/Heymann
2009, darrer espectacle: Groucho me enseñó su camiseta, de 
Manuel Vázquez Montalbán



69

FRANCESC ORELLA
1978, espectacle debut: Antígona, de Sòfocles
2009, darrer espectacle: La traïció, de Harold Pinter



Gerard Vàzquez, Magma, 1998 | Enric Rufas, Certes mentides, 1999 | Lluïsa Cunillé, La venda, 1999 | 

Juan Mayorga, Cartes d’amor a Stalin, 1999 | Toni Cabré, Navegants, 1999 | Patrice Chaplin, Rient cap 

a la foscor, 2000 | Paco Zarzoso, Ultramarins, 2000 | Lluïsa Cunillé, L’aniversari, 2000 | Bienve Moya, 

Ànima malalta, 2000 | Joan Casas, L’últim dia de la creació, 2001 | Toni Rumbau, Eurídice i els titelles de Caront, 

2001 |  Rosa M. Isart, Vainilla, 2001 | Raúl Hernández Garrido, Si un dia m’oblidessis, 2001 | Harold 
Pinter, Engany, 2001 | David Plana, Després ve la nit, 2002 | Beth Escudé, Les nenes mortes no creixen, 2001 

| L. M. González, La negra, 2002, | Enric Nolla, Tractat de Blanques, 2003 | Dic Edwards, Sobre el bosc 

lacti, 2003 - Elisa, 2003 | Meritxell Cucurella, Pare nostre que esteu en el cel, 2003 | Llorenç Capellà, 

Un bou ha mort Manolete, 2003 | Gerard Vàzquez i Jordi Barra, El retratista, 2003 | Albert Mestres, 

1714. Homenatge a Sarajevo, 2004 | AADD, Dramaticulària, 2005 | Miquel Argüelles, Una nevera no és un armari, 

2004 | Joan Duran, Bruna de nit, 2004 | Vicent Tur, Alícia, 2005 | Josep Julien, Anitta Split, 2005 | 

Magí Sunyer, Alícia, 2005 | Ignasi Garcia, El bosc que creix, 2006 | Marco Palladini, Assassí, 2006 | 

Jordi Coca, Interior Anglès, 2006 | Marta Buchaca, L’olor sota la pell, 2006 | Manuel Molins, Combat 

(l’última cinta de Maria Callas), 2006 | Marc Rosich, Surabaya, 2007. | Carlos Be, Origami, 2007, | Ödön von 
Horváth, Amor Fe Esperança, 2007 | Jordi Sala, Despulla’t germana, 2007 | Cinta Mulet, Qui ha mort una poeta, 

2007 | Gerard Guix, Gènesi 3.0, 2007 | Aleix Aguilà, Ira, 2007 | Carles Batlle, Trànsits, 2007. | Marc 
Rosich, La Cuzzoni, 2007 | Fernando Pessoa, El mariner, 2007 | Janusz Glowacki, Antígona a Nova York, 

2007 | Jordi Faura, La sala d’espera, 2007 | Toni Cabré, Demà coneixeràs en Klein, 2008 | Damià Barbany, 

Arnau, el mite, 2008 | José Sanchis Sinisterra, El setge de Leningrad, 2008 | Jesús Díez, El show de kinsey, 

2008 | Guillem Clua, Gust de cendra, 2008 | Josep Julien, Hong Kong Haddock, | Ignasi Garcia Barba, 

Mars de gespa, La finestra, Sota terra, 2008 | Albert Benach, Mascles, 2008 | Erik Satie, El parany de Medusa, 2009 

| Joan Cavallé, Peus descalços sota la lluna d’agost, 2009. | Josep M. Diéguez, De vegades la pau, 2009. | 

Angelina Llongueras, El cobert, 2009. | Carles Batlle, Oblidar Barcelona, 2009. | Enric Nolla, Còlera, 2009

Manuel Pérez Berenguer, Hòmens de palla, dies de vent (Una reflexió sobre el destí), 2009. | Jordi Faura, 

La fàbrica de la felicitat, 2009 | Joan Gallart, Sexe, amor i literatura, 2009 | Pere Riera, Casa Calores, 2009 | 

Enric Nolla, El berenar d’Ulisses, 2009 | Juan Pablo Vallejo, Patera, 2004 | Toni Cabré, Navegantes/

Viaje a California, 2005 | Fernando León de Aranoa, Familia, 2005 | José Luis Arce, El sueño de Dios, 

2005 | Joan Casas, El último día de la creación, 2006 | J. Carlos Centeno Álvarez, Anita Rondó, 2006 

| Antonio Álamo, Veinticinco años menos un día, 2006 | Rebecca Simpson, Juana, 2007 | Antonio 
Morcillo, Firenze, 2008 | José Sanchis Sinisterra, Valeria y los pájaros, 2008 | Richard France, Su 

seguro servidor, Orson Welles, 2008 | Carlos Be, Llueven vacas, 2008 | Santiago Martín Bermúdez, El tango 

del emperador, 2008 | José Sanchis Sinisterra, Vagas noticias de Klamm, 2009 | Gerard Vàzquez i Jordi 
Barra, El retratista, 2009 | Fiódor Dostoievski, El gran inquisidor, 2008 | Alan Ayckbourn, Casa i jardí, 

2005 | Francesc Cerrö, Mika i el paradís, 2006. | Rodrigo García, Aproximació a la idea de desconfiança i altres 

textos, 2006 | Sergi Belbel, Mòbil, 2007 | Caryl Churchill, Una còpia i Lluny, 2007 | Harold Pinter, Tornar 

a casa, 2007 | Thomas Bernhard, Tres dramolette, 2007 | Diversos autors/es, El Mort, 2008 | Elfriede 
Jelinek, Què va passar quan Nora va deixar el seu home o Els pilars de les societats, 2008 | David Hare, El meu llit de 

zinc, 2008 | Patrick Barlow, El Messies, 2009 | Josep Pere Peyró, La vida lluny dels poetes, 2009 | Yukio 
Mishima L’armari. Tres peces de teatre nô modern, 2004 | Johan Wolfgang Goethe, La fira de Plundersweilern, 

1999 | Richard Brinsley Sheridan, Els rivals, 2002 | Richard Brinsley Sheridan, El crític, 2004 | 

Joan Puig i Ferreter, Teatre complet 1-6 | Josep Robreño, Teatre català 1 i 2 | Josep Pin i Soler, 

Teatre 1, 2 i 3 | Teatre de guerra i revolució (1936-1939) | Joan Pasqual Mallada i Enric Garriga, Teatre Popular 

Romà. Memoria d’una excavació teatral, 2004 | Francesc Massip, Història del Teatre Català (vol. I) Dels orígens a 1800, 

2007 | Toni Rumbau, Malic, l’aventura dels Titelles, 2007 | Malic, la aventura de los Títeres, 2009 | Gonzalo Pérez 
de Olaguer, Els anys difícils del teatre català. Memòria crítica, 2008 | Eduard Molner, Sala Beckett, 20 anys, 2009.
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a l’entorn de Bach a Falstaff
Gerard Vázquez

D A

L’

E

A
El teatre en temps de crisi. Taula-debat.
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creativitat fora de 
circuit

A
text Belén Ginart
fotografies Maider Mendaza

L’actor, director i dramaturg Pep Tosar.

al’escenari
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 Gran màgia al petit espai del Círcol Maldà.

Un lloc on es creu cegament en la democrà-
cia participativa traslladada al camp de la 
cultura.
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Sol Picó, ballarina i coreògrafa.
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escena amb dansa ens movem junts!
Beatriu Daniel

A



Portada del llibre The story of America’s musical theater, edició mexicana de l’any 1968.
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escena amb música 3 musicals, 3
Esteve Ferrer

F
Jaume Sisa podrà veure una reposició de 

“La nit de Sant Joan”, aquesta temporada
Sisa galàctic.
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el circ català, entre 
l’ara i el futur
Jordi Jané

El trapezi volant del Circ Cric. 

E
Catalunya i el circ

pista i
trapezi
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Pla Integral del Circ

Panorama actual

El futur desitjable
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joies del museu

E

el fascinant llegat de 
Tórtola Valencia

Cartell de R. Penagos.

 Belén Ginart
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mirall del món el teatre és encara 
teatre?
Mercè Saumell

Q

La societat 
teatralitzada

Presència viva versus 
presència virtual

Torna el text

Nostàlgics i 
puristes
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Contemporaneïtat

El llamp del nou teatre, aniquilador del teatre decadent!
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príncep de Dinamarca i Ofèlia 
desesperada

Damià Barbany



85





tot per llegir

Un lloc on comprar llibres de teatre

Gerard Vàzquez



Creació plàstica de Carles Santos per al número 0 de la revista HAMLET
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