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13/01/2021

CATALUNYA.-Una obra del Teatre Lliure
participará en el festival europeo de teatro online
Lessingtage

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

La producción del Teatre Lliure de Barcelona 'Una' tendrá presencia participará en el festival
europeo de teatro online 'Lessingtage 2021 digital: Stories from Europe', que tendrá lugar del 20 al
31 de enero impulsado por el Thalia Theater de Hamburgo (Alemania) y el teatro Dramaten de
Estocolmo (Suecia).

El montaje, creado por Raquel Cors y Dani Lacasa y estrenado en noviembre, se podrá ver el
próximo 28 de enero a partir de las 19 horas de forma gratuita en las webs de los teatros
impulsores del festival --www.thalia-theater.de y www.dramaten.se--, según ha informado este
miércoles en un comunicado el Teatre Lliure

La iniciativa es posible gracias a que el Lliure forma parte de la red europea de teatros mitos21,
que agrupa bajo una misma programación online los espectáculos en formato digital de los teatros
miembros y permite acceder a otras propuestas escénicas del continente "ahora que viajar y hacer
gira es difícil debido a la pandemia".
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Collboni assisteix a la presentació de la
primera xarxa empresarial per la diversitat i
inclusió LGTBI a l’entorn laboral a l’Estat
13/01/2021

Dijous 14 de gener, a les 19:00 hores (Via telemàtica), el tinent d’alcaldia d’Economia, Treball,
Competitivitat i Hisenda, Jaume Collboni, assisteix a l’acte “REDI for Barcelona”, de presentació
de la primera xarxa empresarial per la diversitat i inclusió LGBTI a l’entorn laboral de tot l’Estat.

A l’acte també, també hi participaran Gabriele Palma, director de Casa Seat; i Óscar Muñoz,
codirector general de REDI.

L’acte continuarà amb una taula rodona sobre la “Diversitat LGTBI i la cultura corporativa”, amb
la participació de representants d’Schneider Electric, Dow, Cuatrecasas i SEAT; i la
“Presentació del cas d’èxit de Sodexo”, a càrrec de Carina Cabezas, presidenta de Sodexo
Iberia. El programa de l’acte, conduït pel periodista David Àvila, es tancarà amb la conferència
“La cultura com a motor de canvi de les organitzacions”, de Juan Carlos Martel, director del
Teatre Lliure.

REDI arriba a Barcelona amb la missió d’ajudar i acompanyar les empreses i xarxes
professionals catalanes a superar els biaixos, estereotips i prejudicis als quals moltes persones
LGBTI encara s’enfronten avui dia a la feina. Fundada al 2015, és la primera associació
d’empreses i professionals per la diversitat i la inclusió LGBTI a l’Estat, i ja compta amb 90
empreses de diferents mides i de sectors professionals molt diversos entre les seves files.

Compartiu aquest contingut

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/01/13/collboni-assisteix-a-la-presentacio-de-la-primera-xarxa-empresarial-per-la-diversitat-i-inclusio-lgtbi-a-lentorn-laboral-a-lestat/
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Una obra del Teatre Lliure participarà en el
festival europeu de teatre en línia
Lessingtage
La producció del Teatre Lliure de Barcelona ‘Una’ participarà en el festival europeu de teatre en
línia ‘Lessingtage 2021 digital: Stories from Europe’, que tindrà lloc del 20 al 31 de gener
impulsat pel Thalia Theater d’Hamburg (Alemanya) i el teatre Dramaten d’Estocolm (Suècia).

El muntatge, creat per Raquel Cors i Dani Lacasa que es va estrenar al novembre, es podrà
veure el proper 28 de gener a partir de les 19 hores de manera gratuïta als webs dels teatres que
han impulsat el festival —www.thalia-theater.de i www.dramaten.se–, segons ha informat aquest
dimecres en un comunicat el Teatre Lliure

La iniciativa és possible gràcies al fet que el Lliure forma part de la xarxa europea de teatres
Mitos21, que agrupa en una mateixa programació ‘online’ els espectacles en format digital dels
teatres membres i permet accedir a altres propostes escèniques del continent “ara que viatjar i
fer gira és difícil a causa de la pandèmia”.

https://laciutat.cat/laciutatdebarcelona/barcelona/una-obra-del-teatre-lliure-participara-en-el-festival-europeu-de-teatre-en-linia-lessingtage
http://www.thalia-theater.de/
http:/
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Des del fons d'una mare - directa.cat
Les espècies abissals són la fauna que habita a les grans profunditats marines; allà hi ha més
de 17.000 espècies de peixos, cefalòpodes, crustacis i equinoderms amb característiques
especials. Totes són carnívores, ja que no existeix vida vegetal en aquestes profunditats i en la
quietud de les aigües han desenvolupat apèndixs llargs i delicats.

L’obra teatral que es presenta ara a la Sala Badabadoc a la vila de Gràcia (Barcelona) amb el
mateix nom reprèn aquesta profunditat i es traça com una obra íntima, tant per les
característiques del petit espai on es representa com per les restriccions sanitàries que en
redueixen encara més l’aforament.

Com apunten les creadores del col·lectiu Abissal (Fer Acosta, Olga Fusté, Paula Miranda, Roger
Ribó, Elisenda Ribó i Blanca Solé) “es tracta d’una obra col·lectiva que pren com a punt de
partida les contradiccions d’una mare que vol contestar les preguntes dels seus fills sobre el
món en què habitem. Lluny de donar-hi resposta, la peça convida a la reflexió de cadascú, i és
sobretot el que plantegem a escena”.

L’obra parteix d’un guió no-lineal, dispers i gairebé oníric i d’unes
interpretacions que combinen paraula, cos, llum, objectes, acompanyades pel
so impecable d’una guitarra elèctrica

El tema central de la peça són els infants que s’ofeguen al mar Mediterrani en intentar creuar-lo.
Perquè les fosses marines són fosses comunes, i són, en paraules de les intèrprets, “un dels
pocs llocs a on hi ha molts nens i a on hi ha molt de silenci”. Però la representació no es queda
aquí, sinó que “a través de les insistents preguntes d’uns fills que volen entendre, ens endinsem
en l’univers caòtic i sovint pervers dels adults”.

Així, l’obra se sosté en una escenificació senzilla però efectiva, que s’adapta a un guió no-lineal,
dispers i gairebé oníric, a través d’unes interpretacions que combinen paraula, cos, llum,
objectes i estan acompanyades per la impecable guitarra elèctrica tocada en directe per Fer
Acosta.

Les criatures abissals va ser l’últim espectacle representat La Badabadoc quan l’estat d’alarma
va obligar a interrompre la seva activitat el març del 2020. L’obra es reprèn ara, amb sessions
programades entre el 7 i el 24 de gener sota el segell dels Teatres de proximitat, un paraigua
que aglutina a deu sales teatrals del país i a on destaquen “la singularitat de la vivència del
teatre de prop i la identitat artística i d’implicació amb els diferents professionals del sector teatral
i amb la societat”.

https://directa.cat/des-del-fons-duna-mare/
https://www.labadabadoc-teatro.com/
https://www.labadabadoc-teatro.com/006-programacion-2020-2021-les-criatures-abissals/
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La Sala Beckett comença el 2021 amb un cicle
dedicat a Lluïsa Cunillé - Teatre Barcelona
La Sala Beckett comença l’any amb un cicle dedicat a la dramaturga Lluïsa Cunillé. Organitzat amb
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el monogràfic té per objectiu posar en valor una de les
figures més originals i innovadores de la literatura dramàtica d’avui en dia a Catalunya amb una
mirada “descontaminada d’estereotips, tòpics i llocs comuns, una mirada valenta que parla de la
dificultat de mantenir una posició ètica en un món cada vegada més comprensible”, segons afirma el
director de la sala del Poblenou, Toni Casares, i afegeix: “Aquesta mirada poètica i personal és una
invitació a parar-nos un moment i reflexionar sobre el nostre paper, el nostre grau de responsabilitat
respecte al món i les maneres com el vivim”.

El cicle inclourà tres espectacles, lectures dramatitzades i diferents xerrades fins al 14 de febrer.

Al teatre: El Jardí, Els Subornats i Piedra y encrucijada

La primera estrena teatral serà El Jardí, que dirigirà Albert Arribas fins al 31 de gener. L’obra explica
la història de dues antigues companyes d’escola, interpretades per les actrius Màrcia
Cisteró i Antònia Jaume, que es troben en una casa amb jardí. Una trobada aparentment rutinària
amb un detonant que obrirà velles ferides.

Els subornats, es podrà veure del 19 de gener al 14 de febrer. Es tracta de l’últim text de Cunillé
escrit expressament per als actors de La Ruta 40, Alberto Díaz, Xavier Ripoll, Albert Prat, Sergi
Torrecilla, Jaume Ulled i la participació de l’actriu Àurea Márquez. Amb aire de cinema negre,
l’obra parteix de la història de quatre personatges que es troben de manera clandestina a la cabina
de projecció d’un cinema decadent per parlar-nos sobre mons irrecuperables i d’aquelles decisions
que posen en perill el nostre benestar.

La Companyia Hongaresa de Teatre, fundada per la mateix Cunillé amb Paco Zarzoso i Lola
López interpretarà del 21 al 31 de gener Piedra y encrucijada. L’obra és un gran manifest poètic
d’amor al teatre que ens parla dels conflictes generacionals, les relacions entre pares i fills i les
decisions vitals.

Lectures dramatitzades, conferències i taules rodones

Al llarg del Cicle s’han programat les lectures dramatitzades La nit, amb direcció de Lurdes Barba i
amb un repartiment format per Lina Lambert, Àurea Márquez, Albert Prat i Manel Barceló; Saturnal,
amb direcció de Jordi Prat i Coll i amb un repartiment format per Míriam Alamany, Clara Altarriba,
Laura Conejero, Oriol Guinart, Juanjo Puigcorbé, Ferran Rañé, Carme Sansa, Jacob Torres i Pau
Vinyals i Barcelona, mapa d’ombres, amb direcció d’Alícia Gorina i amb Roser Batalla, Melanie
Catan, Oriol Genís, Oriol Guinart, Maria Pau Pigem i Pau Vinyals.

També tindràn lloc diferents taules rodones i conferències all voltant de la figura de l’autora. Tota la
informació la trobareu aquí.

Qui és Lluïsa Cunillé?

Durant tres anys, Lluïsa Cunillé va participar en els seminaris de dramatúrgies textuals impartits per
José Sanchis Sinisterra a la Sala Beckett de Barcelona. Entre obres originals i dramatúrgies, ha

https://www.teatrebarcelona.com/revista/la-sala-beckett-comenca-el-2021-amb-un-cicle-dedicat-a-lluisa-cunille
https://www.teatrebarcelona.com/espectacle/el-jardi?funcio_id=250877
https://www.teatrebarcelona.com/espectacle/els-subornats-2?funcio_id=250903
https://www.teatrebarcelona.com/espectacle/piedra-y-encrucijada?funcio_id=251011
https://www.salabeckett.cat/activitat-resta/la-nit/
https://www.salabeckett.cat/activitat-resta/saturnal/
https://www.salabeckett.cat/activitat-resta/barcelona-mapa-dombres/
https://www.salabeckett.cat/activitats/


estrenat una cinquantena de muntatges teatrals.

Entre les seves obres destaquen Rodeo (1992), Privado (1998), La cita (1999), Passatge
Gutenberg (2001), Barcelona, mapa d’ombres (2004),Ocissió (2005), Après moi, le
déluge (2007), El carrer Franklin (2015) i Islàndia (2017).

Va ser la primera dona en rebre el Premio Nacional de Literatura Dramática del Ministerio de
Cultura (2009), però també ha rebut, entre altres el Premi Born (2010 i 1999), el Premi Lletra d’Or
(2008), el Premi Nacional de Teatre de la Generalitat de Catalunya (2007) i el Premi Ciutat de
Barcelona (2004).

L’any 2005 va fundar amb Paco Zarzoso i Lola López la Companyia Hongaresa de Teatre, i el
2008, amb Xavier Albertí i Lola Davó, la resident del Teatre Lliure de Barcelona. Actualment, forma
part del comitè de lectura del Teatre Nacional de Catalunya i serà la primera autora viva en estrenar
una obra a la Sala Gran amb L’Emperadriu del Paral·lel.

https://www.teatrebarcelona.com/espectacle/lemperadriu-del-parallel?funcio_id=231919


Uneix-te gratis a Teatre Barcelona

Creant el teu usuari gaudiràs de sortejos i promocions, podràs valorar espectacles i deixar els teus
comentaris, accedir al Calendari TB amb tota la programació i rebre el nostre newsletter setmanal
amb tota l'activitat teatral de la ciutat de Barcelona.

Información básica sobre protección de datos: Responsable: Escenes i Publics, SL. Finalidad:
desarrollar su actividad comercial, cumplir las contrataciones realizadas por los usuarios y remitir
comunicaciones comerciales personalizadas en base a un perfilado a los usuarios (en caso que nos
autoricen a ello). Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: Escenes i Publics, SL
y proveedores legitimados externos. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
otros derechos como se explica en la información adicional. También se puede instar reclamación
ante la agpd.es.

https://www.teatrebarcelona.com/politica-de-privacitat
http://www.agpd.es/
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Cinc propostes per acudir al teatre aquest
gener | Lleida.com

Fragile – Fadunito (16 de gener) – La Llotja, Lleida

Un espectacle sense text, emotiu i colpidor basat en l'experiència personal de patir càncer. Ens
parla de la fragilitat, i del fet de ser conscients d'aquesta com a via cap a la lucidesa. Del valor
de les petites coses, i de la vida.

Una història explicada com a metàfora, per arribar a l'experiència de moltes persones que han
viscut el càncer de prop, sigui en primera persona, d'un familiar o d'un amic, i també a totes
aquelles que l'hauran d'experimentar en un futur.

Les aventures del lleó vergonyós - El Pot Petit (17 de gener) – Teatre
Foment, Juneda

Una de les companyies que ha transformat l'espectacle infantil en català, arriba amb titelles,
música en directe i una funció en format íntim i reduït, perfecte per anar-hi en família.

Un tigre, un lleó, un cavall, un gall i molts altres animals són els protagonistes d'un viatge
trepidant en què viuran per primera vegada les emocions bàsiques: la por, l'alegria, la tristesa, la
ràbia... Sentiments que aprendran a reconèixer, acceptar i compartir. Un espectacle que els més
petits de la casa recordaran sempre!

Bogumer - Cia. Vero Cendoya (23 de gener) – La Llotja, Lleida

Un espectacle inclusiu i intergeneracional, en què cinc intèrprets de la Cia. Vero Cendoya
treballaran amb dos intèrprets amb discapacitat intel·lectual. Un espectacle inspirat en la Rússia
de principis del segle XX, en què els protagonistes es relacionen i ballen immersos en un entorn
de caos absolut.

Aquest obra, és el resultat de set anys d'experiència de la directora en el món de la dansa amb
col·lectius de diversitat funcional.

Mexicatas - Sergi Belbel (23 de gener) – Teatre Foment, Juneda

Vuit actrius mexicanes ens expliquem les seves experiències, particulars i col·lectives, durant el
seu exili per les terres catalanes. Una obra teatral formada en dotze escenes independents, de
tall minimalista i amb un especial sentit de l'humor, algunes gotes de drama, quatre o cinc
cançons i un gran desplegament d'energia.

Traslladat i gaudeix d'una experiència d'aires, aromes, sorolls i espècies profundament
mexicanes, barrejades amb la suau brisa humida, enganxosa i traïdora de la mediterrània.

Per fi sol! - Carles Sans (24 de gener) – Teatre Municipal, Balaguer

https://www.lleida.com/noticia_canal/cinc-propostes-acudir-al-teatre-aquest-gener


Carles Sans, un dels membres fundadors de la companyia teatral Tricicle, ens presenta Per fi
sol!, un espectacle basat en fets reals, per parlar d'ocurrents i divertides anècdotes professionals
i personals viscudes durant el període de vigor de la companyia.

Confessions tan sorprenents com que abans de convèncer als seus socis de formar una
companyia es va interessar per les seves parelles (les parelles d'ells), o sobre com va
aconseguir superar la seva última colonoscòpia mentre la doctora li parlava de Tricicle.

Per fi sol!, no és únicament un monòleg. És un espectacle que combina el que es diu i com es
diu, a través del gest i la paraula de Carles Sans, el qual perfila una galeria de divertits i
entranyables personatges, aconseguint una fantàstica empatia entre actor i espectadors.

I per encetar el mes de febrer, et recomanem una comèdia divertida i punyent al voltant de la
realitat de la gent gran, que parla sobre l'amistat, l'amor, la vellesa i la solitud.

Un dia qualsevol - Les Antonietes (07 de febrer) – Gran Teatre de la
Passió, Cervera

La història d'una dona de setanta-set anys que es diu Marta, però sempre s'ha volgut dir
Solange. Aprofitant que el seu marit s'acaba de morir i ha hagut de traslladar-se a la residència
Bon Repòs, ha decidit canviar-se el nom. A la residència, hi coneixerà l'Ernest i el Mateu. Dos
avis que malauradament s'han acostumat a avorrir-se i discutir passadís amunt, passadís avall.
La influència de la Solange i les seves ganes de viure en l'apatia dels dos amics acabarà
provocant un munt de situacions absurdes i divertides que complicaran i de quina manera, la
vida de la Rosa, la directora de la residència. Com diu un dels personatges: "la vida és massa
curta per viure només cent anys".

Aquesta és la nostra varietat de propostes teatrals per a gaudir durant aquest mes, i
començar l'any apostant per l'entreteniment i la cultura.

I sobretot, recorda sempre complir amb les mesures de seguretat recomanades per a frenar
el contagi de la Covid-19, demostrem entre tots que podem gaudir de la cultura d'una forma
segura!

Per a més informació sobre la nostra aposta teatral consulta l’agenda cultural de Lleida.com a
https://www.lleida.com/canals/teatre.

http://lleida.com
https://www.lleida.com/canals/teatre
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L'univers de Lluïsa Cunillé s'explora a la sala
Beckett | Teatralnet

Una imatge promocional de l'espectacle 'El jardí', que s'estrena avui dins el cicle dedicat a
Lluïsa Cunillé. Foto: Sala Beckett.

Del 12 de gener al 14 de febrer, la Beckett i la UOC presenten des del Cicle Lluïsa Cunillé amb
espectacles, lectures i activitats de pensament i debat sobre l’autora.

El Cicle, comisaariat per Josep-Anton Fernàndez i Adriana Nicolau, vol aprofundir i oferir mirades
noves i alternatives a les ja establertes d’aquesta autora consagrada. Lluïsa Cunillé és una de les
figures més originals i innovadores de la literatura dramàtica d’avui en dia a Catalunya. El cicle que li
dediquem té l’objectiu d’aprofundir en la seva obra i d’oferir mirades noves i alternatives a les ja
establertes, per tal de submergir-nos en les fissures, els clarobscurs i les absències que tan sovint ens
presenta aquest cabdal corpus dramàtic.

Durant tres anys, Lluïsa Cunillé va participar en els seminaris de dramatúrgies textuals impartits per
José Sanchis Sinisterra a la Sala Beckett de Barcelona. Entre obres originals i dramatúrgies, ha
estrenat una cinquantena de muntatges teatrals.

Entre les seves obres destaquen Rodeo (1992), Privado (1998), La cita (1999), Passatge
Gutenberg (2001), Barcelona, mapa d’ombres (2004) dirigida per Lurdes Barba a la Beckett,
Ocissió (2005), Après moi, le déluge (2007), El carrer Franklin (2015) i Islàndia (2017).

Ha rebut, entre d’altres, el Premi Born (2010 i 1999), el Premio Nacional de Literatura Dramática del
Ministerio de Cultura (2009), el Premi Lletra d’Or (2008), el Premi Nacional de Teatre de la Generalitat
de Catalunya (2007) i el Premi Ciutat de Barcelona (2004).

https://www.teatral.net/lunivers-lluisa-cunille-sexplora-a-la-sala-beckett/
https://www.teatral.net/wp-content/uploads/2021/01/El-Jard�.png
https://www.salabeckett.cat/
https://www.uoc.edu/portal/ca/index.html
https://www.salabeckett.cat/intercanvi/cicle-lluisa-cunille/


L’any 2005 va fundar amb Paco Zarzoso i Lola López la Companyia Hongaresa de Teatre, i el 2008,
amb Xavier Albertí i Lola Davó, la resident del Teatre Lliure de Barcelona. Actualment, forma part del
comitè de lectura del Teatre Nacional de Catalunya.

Els espectacles

Avui la Sala Beckett estrenarà El jardí, sota la direcció d’Albert Arribes amb Centaure Produccions,
companyia resident de la temporada 2020-21. A El jardí dues antigues companyes d’escola,
interpretades per les actrius Màrcia Cisteró i Antònia Jaume, es troben en una casa amb jardí. Una
d’elles, antiga jardinera al Parc Municipal, ha estat desapareguda durant dos anys. L’altra dona és una
assistenta social que ha volgut fer-se càrrec de la primera. Amb una delicada simplicitat i una intensitat
abassegadora, d’aquesta trobada aparentment rutinària sorgirà el detonant poètic que abocarà les
dues protagonistes als abismes del malestar de la memòria europea. Aquest espectacle es podrà
veure a la Sala cde Dalt fins al 31 de gener.

Dijous 14 de gener tindrà lloc un col·loqui postfunció amb l’equip artístic conduït per Albert Arribas.

Del 19 de gener al 14 de febrer arribarà  Els subornats, l’últim text de Cunillé escrit expressament per
als actors de la Ruta 40, Alberto Díaz, Xavier Ripoll, Albert Prat, Sergi Torrecilla i Jaume Ulled i
l’actriu Àurea Márquez. El text s’ha estrenat al Temporada Alta 2020, sota la direcció de Lurdes
Barba. Els subornats ens permet entrar novament en l’univers particular de Cunillé, aquest cop
centrat en quatre personatges que es troben de manera clandestina —o potser s’hi refugien— a la
cabina de projecció d’un cinema decadent, a punt de tancar per sempre les portes. Amb un to de
cinema negre i una aparent trama de corrupció, l’obra ens parla de mons irrecuperables i d’aquelles
decisions que posen en perill el nostre benestar, tot i respondre a la responsabilitat individual.
“Aquest acte fa trontollar el món d’un dels personatges i potser l’exposarà, però a l’hora també
crea una mena de terratrèmol al seu voltant. En un univers en què sembla que trobem, sobre tot
en el món polític, excuses per a tot, quan algú assumeix un acte de responsabilitat i deixa a la
vista tota la merda que hi ha a sota, fa trontollar també a la resta”.

El dimecres 10 de febrer tindrà lloc un col·loqui postfunció amb l’equip artístic i el crític de cinema i
periodista Jaume Figueras.

La tercera de les obres la representarà justament la companyia de la que Cunillé n’és fundadora: la
Companyia Hongaresa de Teatre. Del 21 al 31 de gener tindran lloc les funcions de Piedra y
encrucijada de Paco Zarzoso, sota la direcció de Marcos Sproston i amb Lola López i els
mateixos Marcos Sproston i Paco Zarzoso de la Companyia Hongaresa de Teatre, fundada per
Cunillé, Zarzoso i López 25 anys enrere, de fet, es troben en els preparatius de la celebració.

L’obra “és un manifest d’amor al teatre gairebé personal, quasi com si parléssim d’un espectacle
d’autoficció”, assenyala el director de la Sala Beckett, Toni Casares. “L’espectacle està
protagonitzat pel propi autor, Paco Zarzoso, i la seva família, i a més, està dirigit pel fill, Marcos
Sproston”. Marcos Sproston, director del muntatge, en parlava virtualment durant la presentació del
cicle a la sala Beckett: “Un home de 50 anys es troba en un terreny isolat de l’Aragó. Només hi ha
una pedra, que després resulta ser el fantasma del seu pare. És una obra tragic+omica que
tracta tres temes principals. D’una banda, els conflictes generacionals, els problemes d’un fill
amb el seu pare, de l’altra, els moments de crisi identitària i la indecisió vital, quin camí triar a la
vida, i per últim el teatre en sí mateix”. I remata: “El fet que jo sigui el fill de l’autor i actor i el
director dela peça, és també una cosa molt important de l’obra, però no puc dir res més”. Piedra
y encrucijada es va estrenar el 26 d’abril de 2019 a la Sala Espacio Inestable de València i des
d’aleshores ha recorregut nombroses sales d’Espanya i Argentina.

Dijous 28 de gener tindrà lloc un col·loqui postfunció amb l’equip artístic conduït per Toni Casares.

http://www.laruta40.net/es/la-ruta-40/
http://www.hongaresa.com/


Lectures dramatitzades, conferències i taules rodones

Al llarg del Cicle s’han programat les lectures dramatitzades La nit, amb direcció de Lurdes Barba i
amb un repartiment format per Lina Lambert, Àurea Márquez, Albert Prat i Manel Barceló; Saturnal,
amb direcció de Jordi Prat i Coll i amb un repartiment format per Míriam Alamany, Clara Altarriba,
Laura Conejero, Oriol Guinart, Juanjo Puigcorbé, Ferran Rañé, Carme Sansa, Jacob Torres i Pau
Vinyals i Barcelona, mapa d’ombres, amb direcció d’Alícia Gorina i amb Roser Batalla, Melanie
Catan, Oriol Genís, Oriol Guinart, Maria Pau Pigem i Pau Vinyals.

La conferència Els personatges de Lluïsa Cunillé, on Xavier Albertí analitzarà com es construeixen,
com es diversifiquen, com evolucionen, quina teatralitat possibiliten o quins espais ideològics volen
representar i, finalment, la xerrada Lluïsa Cunillé: entre l’ètica i l’estètica, una conversa en què Ana
Prieto i Adriana Nicolau intentaran dilucidar alguns d’aquestes mecanismes, les seves
materialitzacions i les seves variacions en l’obra de Lluïsa Cunillé.
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Et teatre del boig. Comentari a l’òpera "Pagliacci", de Ruggero
Leoncavallo - El Temps de les Arts
La frontera entre realitat i representació sovint no queda del tot esclarida i fluctua, i així ho veiem a l’òpera “Paggliacci” (“pallassos”) amb música i
llibret de Ruggero Leoncavallo, tragèdia breu en dos actes que es va representar per primera vegada al Teatre dal Verme de Milà el 21 de maig de
1892.

L’èxit de l’òpera Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni al voltant del 1890 va inspirar Leoncavallo la composició d’una obra de semblants
característiques, i que es pot catalogar dintre del verisme. En aquesta ocasió el creador de l’obra ens planteja no únicament la possibilitat d’una
connexió íntima entre ficció i no ficció, sinó la possibilitat de la confusió d’ambdues com a conseqüència d’una mirada delirant. La tragèdia té un
argument senzill: una companyia de pallassos és el nucli en què traïció i bogeria s’entremesclen quan Nedda, una de les integrants i esposa de
Canio, l’actor principal, té un romanç amb Silvio, un pagès del poble on actuaven aquella nit. El fets se succeeixen ràpidament quan Tonio, un altre
dels comediants i enamorat al seu torn de Nedda, li descobreix a Canio la traïció de la seva estimada. Pres del furor de la gelosia, Canio tracta de
matar els amants, però els esdeveniments de la vetllada li ho impedeixen: la funció no trigarà a començar i ja omplen les cadires els espectadors de
la funció. En aquest moment, els autèntics espectadors de tot plegat, observem amb una barreja entre animadversió i compassió un Canio abatut
abillant-se amb una disfressa de pallasso. L’actor se n’adona que ara és actuat per algú altre que no és ell –el pathos, el geni, el destí-, i que allò que
en unes circumstàncies pot resultar divertit, té un doble grotesc d’horror.    

El soliloqui de la tragèdia: el mirall i la relació amb el doble. Fotografia de Catherine Ashmore.

Imatges del furor, imatges del deliri. En l’esquinçament interior que ens assetja com a realitat immediata, que ens aclapara i desorienta, hi ha un
element d’exigència, un element que esdevé un impuls des del dolor i que convoca l’individu a l’experiència del temps i de la pròpia contingència. El
real queda allà fora i sembla expel·lir-nos, se’ns apareix com una resistència. L’heroi no pot triar perquè, un cop descoberta la dissonància vital, la
pròpia tragèdia engega tot un seguit de mecanismes de les lleis del món en què l’individu queda atrapat irremeiablement: la funció ha de començar.
Titella del seu propi destí, la seva passió ha d’anar encarada a divertir tothom qui, aliè al que ocorre al seu interior, exigeix riure i passatemps. La
realitat el fa enfollir encara més, escindit, estranyat en el seu cos, la seva ment i l’escenari que trepitja. Si abans, amb el seu amant Silvio, Nedda
canta A stanotte e per sempre io sarò tua, la repetició d’aquestes paraules durant la interpretació de la comèdia, ara Nedda en el paper de Colombina
i Canio en el de Pagliaccio, són el tret que engega el desenllaç d’una experiència i acció delirants, talment l’avís dolorós d’un xoc post-traumàtic. La
representació de la farsa continua, però Canio, finalment, es desborda i, quan ella riu –en el paper- del seu marit tot dient-li pallasso, aquest, oblidant
la ficció a què s’obligava a adequar-se, li exigeix que reveli el nom del seu amant. Nedda, incòmoda, se n’adona que el marit coneix el seu idil·li amb
Silvio, però intenta mantenir la calma i continuar endavant la funció fins que Canio, arravatat, l’assassina tot enfonyant-li en el ventre un ganivet, així
com a l’amant, que s’havia llançat a l’escenari per tal de rescatar Nedda. Amb el crit La commedia è finita, s’apaguen els llums i un buit insalvable
envaeix l’espectador de la doble representació.

La realitat i el deliri, la bogeria i les seves formes. Hi ha la bogeria com a malaltia, però el seu revers sovint es dona com a lucidesa. Lucidesa, però,
que, en donar-se en un context de forces de tensió sobre l’individu, esdevé una forma de sortida, una mania. En el relat històric de les diverses
afeccions mentals trobem nombroses fonts que ens mostren el caràcter doble del trastorn mental: lucidesa i embotiment, grotesc –tragèdia- i tristesa
s’alternen creant una relació de bipolaritat que tensa la psique, i que a Pagliacci veiem representada en l’escena on Canio es maquilla davant del
mirall per a la funció, tot esdevenint el ridícul interior un exterior sensible. El boig busca desesperadament la referència, la junció, la congruència,
simbolitzades en la relació amb el doble del mirall. Quan Michel Foucault fa un recorregut per la història de la bogeria ens crida l’atenció com de

https://tempsarts.cat/et-teatre-del-boig-comentari-a-lopera-pagliacci-de-ruggero-leoncavallo/


metamòrfic és el concepte, així com el fet que la ciència també pot estar supeditada als designis i als viaranys de les ideologies, que interfereixen en
el reconeixement del boig com algú diferent de la resta de la societat, i aquesta diferència no és precisament una virtut, sinó que la identificació i la
separació responen a una necessitat de defensar-se d’una amenaça, una consciència social que en realitat no defineix ni descriu, sinó que
denuncia. Entre salut i desequilibri mental, trobem aquell espai que anomenen de la sense raó, del forassenyat, espai incòmode que transita cap a
un estat d’alteració mental on raó i bogeria es confonen i l’una llueix com a cara inherent de l’altra.  En el cas que ens ocupa, Canio se sent extret i
llançat de manera involuntària a la gola del deliri, que significa, etimològicament, sortir-se de la lira, i figuradament, per tant, sortir-se de la lògica dels
fets, incapacitat de percebre les coses tal i com són. Tot i això, realment és boig qui se sent víctima del destí i n’és sabedor, sol entre la resta, que
romanen adormits i insensibles a l’autèntica realitat que es juga dalt de l’escenari? Qui és més boig? Qui, presa d’un atac de gelosia, cau en el sense
sentit de la dissonància, o més aviat qui, protegit per allò anomenat realitat i normalitat, assisteix a l’escena tot exigint diversió? I la lògica dels fets
desapareix quan l’actor, a qui una nova realitat se li ha instaurant davant dels ulls com a ruptura biogràfica, se sap mogut pels fils d’un drama. La
tragèdia no és necessàriament el coneixement d’un destí fatal, sinó el fet d’adonar-se que ha estat titella d’una trama invisible.

Canio manifesta que el teatre i la vida no són el mateix, però en aquesta metaficció s’imbriquen irremeiablement. Fotografia de Catherine
Ashmore.

El fet que el descobriment d’una veritat –la veritat, i més quan ens arrenca una passió, sempre és tràgica- tingui lloc en l’espai de la representació
teatral ens avisa del també caràcter mecànicament representatiu del deliri: el boig ho és en el moment del coneixement d’aquesta realitat doble de
què és partícip. Foucault escriu a Histoire de la folie à l’âge classique que “una certa absència de bogeria regna en tota experiència de la bogeria”, el
que també ens fa plantejar-nos què significa aquí ser un boig. Aquí, qui veu la realitat –la seva realitat- amb ulls d’espant, i es fa incomunicable per a
la resta. Aquesta és la tragèdia del maníac, del forassenyat, i que l’òpera –l’art- ens planteja de manera sovint inclement, apel·lant al centre més
pregon de la nostra humanitat: una realitat transmissible, però inestable i incapaç de ser allotjada, per incompatibilitat de lògiques internes, en el si
de la realitat de la majoria. Un altre debat seria la dimensió moral, des de una perspectiva de gènere, d’allò que propicia el desencadenant del furor:
la gelosia per un objecte que perdo, la possessió sobre el cos i la persona de l’altre de qui exigeixo amor.

Escriptora i poeta, ha publicat els llibres de poesia Clarobscur (Neopàtria, 2014), Extrema al·legoria (Ajuntament de Mislata, 2015), L’usurpador
(Pagès Editors, 2017) i L’agulla (Pagès Editors, 2020). Ha col·laborat amb l’artista Vall-Palou i publica en diversos mitjans, com ara les revistes
Gargots i Caràcters, i a El Matí Digital.
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Teatre i cinema per al primer trimestre de
Saison Culturelle

  

Jean-Claude Tribolet durant la presentació.

Ambaixada de França 

Actualitzada 14/01/2021 a les 06:20

L’ambaixador francès a Andorra, Jean-Claude Tribolet, va presentat ahir el segon trimestre de la
Saison Culturelle de la temporada 2020-2021. En la roda de premsa va revelar que els tres
primers mesos de l’any la iniciativa estarà centrada en el teatre i el cinema. La intenció per als
primers mesos de l’any és seduir els espectadors amb una proposta mensual. Així doncs, el
primer espectacle arribarà el 28 de gener i es podrà gaudir al Teatre Comunal de la capital.
Cerebrum és una conferència-espectacle en la qual els espectadors podran descobrir el
funcionament del cervell. La proposta s’ha fet en col·laboració amb la Societat Andorrana de
Ciències i l’Institut d’Estudis Andorrans.

 El mes de febrer la proposta estarà enfocada al públic més jove, ja que s’aprofitaran les
vacances de Carnaval, del 16 al 20 de febrer, per celebrar una setmana de cinema d’animació
en col·laboració amb tots els comuns i l’Aliança Andorrano-Francesa. Dins d’aquesta proposta
s’oferiran dos programes: Best of Annecy 2020, una selecció de curtmetratges dels alumnes de
segon any de l’escola d’imatge Gobelins, i Best of Annecy Kids 2020. La proposta trimestral
acabarà el 13 de març amb Les singes aussi s’ennuient le dimanche, a la sala del Complex
d’Encamp. L’obra també té un caire científic i parteix de descobriments paleontològics per
explicar la relació entre l’home i els primats.

 La presentació de la Saison Culturelle s’està fent de manera trimestral per adaptar-se a
l’evolució de la pandèmia. Aquest fet també ha potenciat les col·laboracions i coproduccions

https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2021/01/14/teatre_cinema_per_primer_trimestre_saison_culturelle_173059_1125.html
https://cdn01.diariandorra.ad/uploads/imagenes/bajacalidad/2021/01/14/_19internet_a1a0ab3c.jpg?742dde27f2c6578470f5e6c3a5f73f99


amb artistes i entitats andorranes. L’ambaixada va anunciar que el mes de març faran la
presentació dels actes per al pròxim trimestre.


