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Un
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CRITICA DE JORDI BORDES 23/5/2019

focs

que

juga

a

favor

del

tòpic

Un joc efectiu en el primer doblet de la sèrie (capítol 1 i 2). L'aventura de passar el
llenguatge de la sèrie al teatre funciona com un rellotge. És possible gràcies a un
plantejament molt àgil de les escenes i d'uns actors que saben saltar de situacions a
velocitat del llamp. Tot va mil·limimetrat en una gravació que té forma de fals directe
però que es produeix, el 90% al mateix moment,. Com aExcalibur i altres històries
d'animals morts, l'espectador té la sensació d'estar en un plató, entre les càmeres.
En aquesta ocasió, però, no se'n veu ni una. Tot el que apareix a pantalla (fins ara)
està editat prèviament. Els tres dramaturgs/guionistes juguen al tòpic sense amagarse'n. Aquesta és la gràcia, precisament. Hi ha picades d'ullet a un grapat de sèries
que, principalment, ja estan prou amortitzades. Per això es produeix una escena
d'spoilers en què dos protagonistes s'enamoren només recordant els finals de cada
una d'elles. Sap jugar molt bé al gir final de cada capítol per incitar a veure'n el
següent. I és lúcida l'escena resum (que ja es va provar, en clau dramàtica, a la
segona part d'Àngels a Amèrica, per cert).
Tot i que hi hagi una pàtina de reivindicació feminista, en realitat, el que domina és
la comèdia d'embolics. La peripècia d'una inventora de l'aparell que elimina els dolors
de menstruació. Un enginy original que té una certa aparença (però en plan basar
xinès d'aquell de L'habitació del costat). Una mena de vodevil modern que anirà
descobrint dobles fons als armaris i als cors de cada personatge. Aconsegueix que
l'espectador faci una projecció del que ha de passar als propers capítols. Hi ha el
personatge excèntric (Lola), el babau (Nil) i la ingènua amiga (Miranda). El toc de
plats bruts apropa la sèrie, dins de l'escena a un grand guignol. De fet, Enric Cambray
té moments de mascle alfa com a Alpenstock, ben còmics, per la seva esquixofrència
de personatge (i no avancem res).
Per ara, la paròdia no passa d'algun toc romàntic, d'algun divertit enamorament
impossible. Cristina Clemente, per cert, juga a més cartes en una altra peça que
podria convertir-se molt fàcilment en un telefilm, entre la comèdia i les enveges
familiars. Lapònia, és una peça que tot just ara reposa al Club Capitol i que supera
l'esbojarrada temporada de Dolors. També un altre mena de surrealisme màgic (una
mena de Calders a la quinta essència, va dirigir Sergi Belbel (text de roc Esquius)
a Sàpiens, un altre títol que funciona com a referent.
L'angúnia de tot guionista (i productor) és que el públic no senti interès per seguir
l'argument. Que les audiències caiguin, setmana a setmana. No és un cas diferent en
la taquilla dels teatres. Jugar a un espectacle en el que és recomanable haver vist les
obres anteriors, podria fer que caigués en els marges. Per ara, els que van anar a
la première de l'estrena, sortien amb ganes de quadrar el calendari per no perdre's
els següents capítols. És una peça intranscendent, però que aporta una frescor i una
lucidesa dramàtica (des del disbarat més imperdonable) que venen ganes de veure,
que ningú t'hagi d'explicar la trama. Per una altra banda, és previsible que, entrar a
mig programa (arrencar al capítol 3, posem per cas) no ha de penalitzar massa en
l'argument (que és prim i ràpid d'explicar, per exigències del format. Fins i tot, les
reflexions a la bombolla de Lola (Meritxell Yanes) es fan excessives tot i ser un text
breu. L'oïda demana la velocitat àgil i les frases interminables, tot i que divertides,
són una aturada notable (probablement, es necessària pels propis actors i també per
dotar de girs a la sèrie). Per cert, el sofà i la bombolla es fan amb uns seients que
s'enfonsen. si els diàlegs duressin una estona més, no hi hauria manera d'aixecar els
actors d'aquell clot encoixinat.
Per últim, pels que no som seguidors de sèries, hi ha moltes picades d'ullet als
creadors i intèrprets de l'escena catalana. Jocs que esclaten en la mitja part (falsa,
també), entre els dos capítols. Els tuits són molt enginyosos i construeixen una
carcassa de mentides probables que no insulten a (quasi) ningú i que tothom riu,
còmplice. El codi còmic de la sèrie esclata des del minut 0,5. I sí, són coherents: a
canvi de la salutació final dels actors despleguen uns crèdits tant llargs que els
de Jocs de trons. Per ambició, ningú els venç.

https://www.andreusotorra.com/teatre/clipdeteatre/lliuregracia.html#3369

CLIP DE TEATRE
«Dolors / Capítols 5 i 6». Idea original de Meritxell Yanes. Dramatúrgia de Sergi Belbel,
Eulàlia Carrillo i Cristina Clemente. Intèrprets: Enric Cambray, Gemma Martínez i Meritxell
Yanes. Argument: Cristina Clemente i Eulàlia Carrillo. Escenografia: Lluís Nadal 'Koko'.
Vestuari: Carme PuigdevalliPlantés. Il·luminació: August Viladomat 'Gutty' i Àngel Puertas.
Música original i espai sonor: Carles Cors. Vídeo: FromZero. Perruqueria: Anna Rosillo.
Assistent d'assaigs: Marc Morote. Disseny gràfic: ARTIC Studio. Producció tècnica: Punt de
Fuga. Producció executiva: Meritxell Yanes i Arnau Nadal. Xarxes: Paula Lasheras
(MeriYanes Produccions). Ajudant de direcció: Antonio Calvo. Direcció: Sergi Belbel i
Cristina Clemente. Teatre Lliure Gràcia, Barcelona, 6 juny 2019.
I continua... Tercera i última tongada de la sèrie teatral «Dolors», amb els capítols 5 i 6.
L'experiència, tant per als intèrprets com per als autors —i també per als espectadors— es pot
considerar força positiva. Sobretot, esclar, per l'energia que hi han de dipositar els tres intèrprets,
amb els constants canvis d'acció i, en aquesta última part, també de personatges secundaris (un
metge, una infermera, una doctora...)
«Dolors» arriba al final amb la trama deixada en un punt ben àlgid després dels capítols 3 i 4. Però
com passa en el tradicional "plantejament" (capítols 1 i 2), "nus" (capítols 3 i 4) i "desenllaç"
(capítols 5 i 6), aquests dos últims esgoten la possibilitat d'obrir noves vies que deixessin la sèrie en
un punt de fuga obert. Tancat i barrat, doncs. No hi haurà seqüela. Ep!, si l'audiència no ho demana!
Els dos últims capítols de «Dolors» serveixen perquè surtin a la llum els destins fatals de cadascun
dels tres personatges. De les «calces» dels capítols anteriors —ara ja força oblidades— hem passat a
les conseqüència d'un embaràs que, mantenint la línia de la sèrie, continua jugant amb la incògnita de
la paternitat.
L'humor estripat puja de to cap al final de la sèrie. I diria que tant els tres autors-guionistes com els
tres intèrprets fan un exercici de descompressió i, sense prescindir de les picades d'ullet a altres sèries
—ara ja a alguna tan recent com «Si no t'hagués conegut», d'autoria de Sergi Belbel, amb l'ús quàntic
de l'aparell lluminós que permet retrocedir en el temps i canviar el destí i que Pablo Derqui va
explotar fins a fer-lo malbé—, despullen subtilment l'estructura del guió amb algunes concessions a
les trampes habituals del gènere televisiu i la cuina teatral.
Com que ja quedava clar que els espectadors ho saben tot, tot, tot..., doncs és així com continua la
intriga entre els tres personatges sobre qui és en Nil i qui és en Pol o si hi ha dos Nils o si hi ha dos
Pols. I tot plegat s'amaneix amb escenes de gènere negre en clau rocambolesca: un segrest, un
atracament al banc amb mitja inclosa, una presó, una fugida camps a través...
Els dos últims capítols de «Dolors» estan al servei, a més, d'una simbologia escenogràfica que obliga
els espectadors a fer una segona lectura imaginativa: el búnquer del segrest, l'enreixat d'una presó, el
menjador dels presos, la sala de la televisió de la presó, un hospital, una consulta, un quiròfan... I una
opció intencionada pel color groc en les granotes de les preses que més endavant no obvia fer també
una referència als presos polítics.
En definitiva, «Dolors», de Sergi Belbel, Eulàlia Carrillo i Cristina Clemente, ha nascut com a sèrie
teatral pionera, però concentrada, polida i dosificada —al marge de la meritòria marató integral
representativa dels 6 capítols en una única funció— podria ser una comèdia de durada convencional.
I, si no, doncs «vale!», sempre ens quedarà «Plats bruts».
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CRITICA DE ANDREU SOTORRA 25/5/2019

Si el teatre no va a la televisió, que la televisió vagi al teatre
Una sèrie teatral de sis capítols —uns 300 minuts d'espectacle en directe— no es fa
en quatre dies. El projecte, doncs, ve de lluny, a partir de la primera idea de l'actriu
Meritxell Yanes. Pel camí, ha baixat del carro del trio de guionistes la dramaturga
Marilia Samper, que ha estat substituïda per Eulàlia Carrillo juntament amb Sergi
Belbel i Cristina Clemente. L'altre trio, l'interpretatiu, fa un veritable “tour de force”,
no només en les sessions de dos capítols, sinó en la integral (6 hores) prevista com
a final de traca.
La iniciativa és inèdita. I si un dia els dramaturgs van fer el camí de reconversió del
teatre cap a la televisió, ara fan el camí a l'inversa, de la televisió al teatre. Per això,
dins de la trama d'aquesta comèdia moderadament i controladament esbojarrada, hi
ha força referències a altres sèries populars, a alguns personatges coneguts, a mites
casolans i mites de fora, a la publicitat, a projeccions de títols de crèdit... I tot amb
la intenció que els espectadors no oblidin que estan veient una “sèrie” en directe com
si fossin a la televisió. En aquest sentit, es mereix una menció especial la referència
a «Plats bruts» que, en les sessions de rodatge va optar amb una opció inèdita aquí
incorporant-hi públic i aconseguint les reaccions en directe i no enllaunades.
Els dos primers capítols de «Dolors» plantegen de què anirà la història, la
desenvolupen, tanquen alguna incògnita que es va creant sobre la marxa i acaben
pitjant el botó final de la sorpresa inesperada perquè els espectadors “s'enganxin” a
veure els capítols següents. Com en tota bona sèrie, amb un resum dels moments
més importants dels capítols anteriors cada vegada.
Objectiu aconseguit. ¿Algú es resisteix a no saber com evoluciona la idea creadora
de la Lola (ex Dolors) que ha patentat un invent que revolucionarà per sempre el
procés de la menstruació? ¿Algú es resisteix a saber com acabarà el triangle de
sexoromàntic entre els tres personatges de la sèrie? ¿Algú es resisteix a descobrir
com es desencallarà el gir radical que es fa a la fi del segon capítol —atenció aquí al
doblet que protagonitza Enric Cambray!— en relació a un dels tres personatges?
El ritme de l'obra és, més que televisiu, frenètic. En teatre, aquest ritme funciona
encara més bé que a la televisió. Els rigorosos 45 minuts de cada capítol estan farcits
d'escenes molt breus, de canvis de vestuari sense repòs, de canvis de situació
constants i de nous elements que fan que els espectadors no perdin ni el fil ni
l'interès.
Si les primeres escenes amb les actrius Meritxell Yanes i Gemma Martínez ja creen
el primer cuquet per saber on anirà a parar tot plegat, l'aparició del tercer
personatge, l'actor Enric Cambray (per cert, de nom Nil i d'entrada i semblant
lleugerament a un tal Neil de la sèrie «Els joves») hi dóna el tomb més important.
De la creativitat inventora de la Dolors es passa a la capacitat de seducció per part
de qui, aparentment, no n'haurien abans donat res. De l'actitud ingènua i innocent
del primer Nil es passa a la personalitat del presumpte segon Nil... I, com diu aquell:
«Per avui, aquí ho deixo. Agafin crispetes.» La cosa promet. Continuarà... (...)

https://www.andreusotorra.com/teatre/clipdeteatre/lliuregracia.html#3369

«Dolors / Capítols 3 i 4».
Idea original de Meritxell Yanes.
I continua... Segona tongada de la sèrie teatral «Dolors», amb els capítols 3 i 4, que
comencen amb el resum dels anteriors fins al punt que es va tancar deixant la descoberta
que aleshores no es podia desvelar. ¿Qui era en Nil? ¿Qui era en Pol?
“Els germans bessons són un defecte de la natura”, diu en un moment donat la Lola. Se
sent un remoreig en alguna part de la sala. Hi ha bessons. L'humor corre aquest perill. La
mateixa actriu que ho pronuncia és mare de bessons a la vida real. Ja se sap que en tota
obra hi ha una part implícita de la biografia personal. ¿Això voldria dir que l'actriu
Meritxell Yanes, en certa manera ànima del projecte, té la dèria oculta d'inventar artilugis
com el que inventa a la sèrie per evitar els “dolors” de la menstruació?
En aquests dos capítols, el personatge masculí Nil / Pol agafa un protagonisme especial.
L'actor multidisciplinar Enric Cambray hi sua de nou la cansalada (¿la casa li paga doble
pel doble paper?) i desplega el seu catàleg d'habilitats escèniques: imita algunes peces de
musical, té dues veus, es vesteix i es desvesteix cada cinc minuts, monologa, adopta el
paper seductor quan s'adreça a un públic de magazine televisiu i es reclou en el seu paper
de “presumpte aturadet” quan torna al Nil de la gorra amb volta que el caracteritza.
El capítol 3 comença pitjant fort amb una escena dramàtica que la projecció dels efectes
digitals resol molt bé (o escena esperpèntica, segons com es miri). “Raona, Pol, raona!”,
diu el Nil (que no és el Nil, però deixem-ho per als espectadors). I qui sap si per una
improvisació (en tot cas, la resposta hauria d'entrar al guió) el Pol diu: “Ja costa prou
enraonar, imagina't si al damunt has de raonar!”.
La sèrie entra en un remolí de drama humorístic. Les picades d'ullet a altres sèries s'hi fan
més evidents fins i tot més que en els dos primers capítols. Aquí, la més sonada és una
persecució urbana, esquivant cotxes en una autovia o pujant per les teulades de grans
edificis amb trets gangsterians inclosos (ep!, tot de ficció, com demana el teatre, i els
espectadors que facin anar la imaginació que per això paguen!) I la cosa va encara a més
quan s'entra al capítol 4, amb la descoberta que darrere de la bona fe sempre hi pot haver
una mala ànima. ¿Qui és el culpable del boicot que està patint l'artilugi inventat per la
Lola?
Els dos capítols 3 i 4 —som al nucli de l'acció— semblen les parades d'un “mercadillo”
ambulant. S'hi parla molt de “calces” (el miracle de l'invent Lolià, esclar) i només faltaria
que cridessin: “Tres per 5 euros! Tres per 5 euros!”.
Com ja passava en la primera tongada dels capítols 1 i 2, el final dels capítols 3 i 4 deixa
novament en la incògnita els espectadors. “No n'era un! N'eren dos!”, crida la Lola. Ai,
les veritats com fan perdre les amistats! Ara, els tres personatges ja ho saben gairebé tot
de tots. I els espectadors també. S'han despullat ensenyant la seva ànima. El desenllaç del
triangle pot ser més enrevessat que haver de decidir qui pacta amb qui després d'unes
eleccions quan ningú no vol saber res de ningú altre. I el pitjor que pot passar és que els
“dolors” menstruals continuïn martiritzant qui els pateixi pels segles dels segles dels
capítols 5 i 6 finals, amén. Continuarà...

http://butaquesisomnis.blogspot.com/2019/06/dolors.html

Quería escribir esta crítica antes de ver el final, sin spoilers, simplemente de cómo una serie
adicta como yo, percibe cómo dos de sus actividades culturales preferidas han cambiado de
medio. He de decir que los dos primeros capítulos me costó acostumbrarme a ver que no
podía hacer mute o hacer rewind. Si bien es verdad que muchas obras, en pleno 2019 han
utilizado elementos audiovisuales y esta parte de la obra ya no nos resulta novedosa. Quizás
sí que al inicio de cada capítulo tengamos un previouly y que los actores no salgan a saludar
porque evidentemente en la tele nadie sale a saludar.
Dolors es una suma de oportunidades. El boom seriófilo ya es imparable, es más difícil de
encontrar a alguien que no haya seguido una serie, con más o menos asiduidad, que una
aguja en un pajar. Dolors habla de emprendimiento, de feminismo, de
empoderamiento, de cómo el mundo está hecho por y para los hombres, de la
invisibilidad femenina, de cómo los adjetivos cambian de connotación si están
asociados a un género u a otro...
Dolors es una sitcom de 45 minutos, una mezcla de la series más famosas de los últimos 20
años. Pero más allá de la anécdota de ser una serie, lo es porque está dividida en 6 capítulos,
y por los elementos audiovisuales que ya hemos comentado, Dolors es teatro, no hay
pantalla, y la cuarta pared está rota sin salir de los límites del escenario, de la misma manera
que Kevin Spacey eliminaba la pantalla cuando se dirigía al espectador.
Con un guión muy milimetrado, una puesta en escena que aprovecha y tira de la
imaginación del espectador, la gran baza de Dolors son sus tres actores todoterreno.
Meritxell Yanes, Dolors, que consigue hacer empatizar hasta el último espectador de la sala,
Gemma Martínez, Miranda, por la que no sabes si sentir compasión o hacer un último
intento por despertarla del ensoñamiento que padece y un brillante Enric Cambray, Nil, que
despliega sin inmutarse las mil y una caras de su personaje.
Dolors es una serie, es teatro y es un entretenimiento. Si fuera una serie de tele sería una
especie de Plats Bruts del 2019, y quizás ya que ha saltado directamente al teatro, pueda
tener cabida en un futuro no tan lejano de vuelta a la pequeña pantalla. Por cierto, gran
acierto los 5 minutos de pausa entre capítulos, toda una lucha contra el reloj y apto para
mentes abiertas a la imaginación y a la coña indolora.

https://www.andreusotorra.com/teatre/clipdeteatre/lliuregracia.html#3371

«Dolors / Capítols 5 i 6». Idea original de Meritxell Yanes.
I continua... Tercera i última tongada de la sèrie teatral «Dolors», amb els
capítols 5 i 6. L'experiència, tant per als intèrprets com per als autors —i també per als
espectadors— es pot considerar força positiva. Sobretot, esclar, per l'energia que hi han de
dipositar els tres intèrprets, amb els constants canvis d'acció i, en aquesta última part, també de
personatges secundaris (un metge, una infermera, una doctora...)
«Dolors» arriba al final amb la trama deixada en un punt ben àlgid després dels capítols 3 i 4.
Però com passa en el tradicional "plantejament" (capítols 1 i 2), "nus" (capítols 3 i 4) i "desenllaç"
(capítols 5 i 6), aquests dos últims esgoten la possibilitat d'obrir noves vies que deixessin la sèrie
en un punt de fuga obert. Tancat i barrat, doncs. No hi haurà seqüela. Ep!, si l'audiència no ho
demana!
Els dos últims capítols de «Dolors» serveixen perquè surtin a la llum els destins fatals de cadascun
dels tres personatges. De les «calces» dels capítols anteriors —ara ja força oblidades— hem passat
a les conseqüència d'un embaràs que, mantenint la línia de la sèrie, continua jugant amb la
incògnita de la paternitat.
L'humor estripat puja de to cap al final de la sèrie. I diria que tant els tres autors-guionistes com
els tres intèrprets fan un exercici de descompressió i, sense prescindir de les picades d'ullet a altres
sèries —ara ja a alguna tan recent com «Si no t'hagués conegut», d'autoria de Sergi Belbel, amb
l'ús quàntic de l'aparell lluminós que permet retrocedir en el temps i canviar el destí i que Pablo
Derqui va explotar fins a fer-lo malbé—, despullen subtilment l'estructura del guió amb algunes
concessions a les trampes habituals del gènere televisiu i la cuina teatral.
Com que ja quedava clar que els espectadors ho saben tot, tot, tot..., doncs és així com continua
la intriga entre els tres personatges sobre qui és en Nil i qui és en Pol o si hi ha dos Nils o si hi ha
dos Pols. I tot plegat s'amaneix amb escenes de gènere negre en clau rocambolesca: un segrest,
un atracament al banc amb mitja inclosa, una presó, una fugida camps a través...
Els dos últims capítols de «Dolors» estan al servei, a més, d'una simbologia escenogràfica que
obliga els espectadors a fer una segona lectura imaginativa: el búnquer del segrest, l'enreixat d'una
presó, el menjador dels presos, la sala de la televisió de la presó, un hospital, una consulta, un
quiròfan... I una opció intencionada pel color groc en les granotes de les preses que més endavant
no obvia fer també una referència als presos polítics.
En definitiva, «Dolors», de Sergi Belbel, Eulàlia Carrillo i Cristina Clemente, ha nascut com a
sèrie teatral pionera, però concentrada, polida i dosificada —al marge de la meritòria marató
integral representativa dels 6 capítols en una única funció— podria ser una comèdia de durada
convencional. I, si no, doncs «vale!», sempre ens quedarà «Plats bruts».

https://voltarivoltar.com/2019/06/10/310-teatre-dolors-capitols-1-al-6-marato-%F0%9F%90%8C%F0%9F%90%8C%F0%9F%90%8C%F0%9F%90%8C%F0%9F%90%8C-teatrelliure-de-gracia-2019-06-09-temp-18-19-espectacle-no-237/

– 310 – Teatre – DOLORS – Capítols 1 al 6 (marató) (
) – Teatre Lliure de Gràcia – 2019.06.09
(temp. 18/19 – espectacle nº 237)
Posted on 10 de Juny de 2019 by Miquel Gascon

DOLORS – Capítols 1 al 6 (marató) (temp. 18/19 – espectacle nº 237)
VOLTAR i VOLTAR per les Arts Escèniques –
Per Imma
Barba & Miquel Gascón –
Amb moltes ganes ens vam dirigir ahir, diumenge, al Lliure de Gràcia preparats per a
la “marató” de Dolors, la sèrie de televisió en teatre. Tot un tour de force pels actors, ja
que la durada total de les interpretacions s’ha aproximat a les 5 hores, i no han baixat el
ritme ni un moment. Esplèndids Enric Cambray, Gemma Martínez i Meritxell
Yanes.
Tal com ens van explicar a la ressenya de la roda de premsa, amb aquesta proposta
han pretès emular la manera de fer de les sèries de televisió i han creat un
muntatge teatral de 6 capítols, de 45 minuts de durada cada un d’ells. Meritxell
Yanes, que interpreta el paper de Lola (Dolors), és la ideòloga del projecte.
DOLORS és una coproducció del Teatre Lliure i MeriYanes Produccions.
Escrita per Sergi Belbel, Eulàlia Carrillo i Cristina Clemente la sèrie planteja
unes escenes de molta agilitat, on els actors salten d’una escena a un altre a una
gran velocitat i on tot està mil·limètricament acurat.
Esplèndidament dirigida per Sergi Belbel i Cristina Clemente, que han
aconseguit aixecar una proposta única, diferent i molt divertida.
Una sèrie que parla de les sèries, de les nostres i de les alienes, amb constants
referències a personatges o situacions i amb l’enginyosa adaptació dels noms dels bars
on els personatges van a prendre una copa o un cafè.
Amb un format de sitcom i un ritme més propi d’aquesta mena de sèries per a la
televisió, Dolors es planteja com un joc a l’espectador de teatre, a través de les
peripècies de tres personatges singulars, amb un argument senzill que es va complicant
més i més a mesura que avança, propi d’aquest format. Amb tots els ingredients de les
sèries televisives, l’espectador assistirà, de manera divertida, àgil i molt dinàmica, a una
trama amb tocs de comèdia que vol ser també una crítica àcida de determinades
injustícies massa arrelades en la nostra societat.
La Lola (Meritxell Yanes), és una dona emprenedora que acaba d’inventar un
dispositiu per combatre el dolor que la menstruació provoca a moltes dones,
entre elles a la Miranda (Gemma Martínez), la seva companya de pis. Les empreses a
les quals presenta el seu invent no la volen ni rebre. Posen en marxa un pla per poder
accedir a les empreses, amb l’ajut d’en Nil (Enric Cambray) un pobre noi solitari a qui
la Miranda havia atropellat accidentalment. A partir d’aquí es desenvolupa una trama
còmica que és també una crítica àcida a la manca d’igualtat de gènere en
l’àmbit laboral.
Com a les bones sèries, juguen molt bé amb els finals de cada capítol per incitar a
l’espectador a veure el següent i també com a qualsevol sèrie, abans d’iniciar el
capítol hi ha un resum de l’anterior per poder seguir la trama.

Una fusió de teatre convencional amb un embolcall televisiu que converteix una obra
pròpia de les arts escèniques en una sèrie teatral, talment com si l’espectador seguís una
sèrie de televisió.
Enric Cambray té la dificultat afegida d’interpretar dos personatges alhora, un actor al
qual nosaltres seguim per la seva gran versatilitat i al que hem vist treballar a “Sàpiens”
(Flyhard, 2018), “Alpenstock” (Tantarantana, 2017), “La senyora Florentina i el
seu amor Homer” (TNC, 2017) i la inoblidable “Les dones sàvies” (El Maldà, 2016).
A Meritxell Yanes nosaltres la vam conèixer a “Ventura” que vam veure representada
en un lloc inusual, un pis modernista de la Casa Milà el juliol de 2017. A la Gemma
Martínez l’hem vist treballar a diverses propostes i especialment recordem la seva
interpretació a “Ovelles” (Flyhard, 2018).
Una posada en escena amb un ritme frenètic, escenes molt breus i canvis de
vestuari i d’ubicació. La casa de les noies, la casa d’en Nil, els diferents bars, l’escenari on
canta la Miranda, la presó, l’hospital, la persecució pels terrats, l’aeroport, la fugida, la
bodega del xalet, les oficines de la multinacional, la llotja del Camp Nou, la recepció, la
connexió amb la mare de la Lola, els programes televisius, ……
DOLORS és una peça amb un argument intranscendent, que amaga una pàtina de
denúncia de la desigualtat de gènere referida a les diferents oportunitats d’homes
i dones per accedir a recursos i llocs de treball.
Un plantejament una mica esbojarrat, però que ens ha donat frescor, diversió i una lliçó
de bon treball grupal. Els tuits que separen un capítol de l’altre són molt
divertits i els títols de crèdit al final de cada dos capítols són la cirereta del pastís que
hem degustat amb fruïció. Fins i tot hem oblidat, una mica, la incomoditat dels
seients d’aquesta sala.
Hem entrat al Teatre Lliure a dos quarts de 5 de la tarda i sortim a les 11 de la nit (més
de 6 hores al Teatre, amb sopar inclòs). L’experiència ha estat molt satisfactòria,
hem rigut molt i ens hem divertit com feia temps no ho fèiem en un teatre. És
precisament per tot això que demanem, millor dit gairebé “exigim”, que molt
aviat es pugui veure la segona temporada de DOLORS.
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CITES de la setmana
Música
ESTEBAN LINÉS

UN ANY INTENS

Cantautor de contrastat i impactant im
pacte emocional, el nordamericà Willi
am Fitzsimmons desembarca amb Mis
sion bell, àlbum que va veure la llum fa mig
any en què recull una mena de crònica del
tumultuós any viscut a nivell personal i
sentimental.
19/V. C.A. TRADICIONÀRIUS. 19.30 HORES

VIATGE SONOR DE SOMNI

El llegendari grup Dead Can Dance torna
al directe durant dates breus i sota l’enun
ciat A CelebrationLife & Works 1980
2019. Tornar a veure plegats en un escena
ri Lisa Gerrard i Brendan Perry ja és una
recompensa assegurada per a l’aficionat
que viatjarà amb ells per una amalgama de
música i atmosferes sòniques que els ha
acompanyat durant gairebé quaranta
anys.
20 I 21/V. BARTS. 21 HORES

Art
GERMANS A PLENA LLUM

Els Hermanos Cubero elaboren una de les
propostes més insòlites de l’escena espa
nyola barrejant músiques populars amb
esperit actual, com testifica el seu últim
disc, Quique dibuja la tristeza.

22/V. HOTEL OD BARCELONA. 21 HORES

ALBÉNIZ AL DIA

Una de les estrelles del Festival Ciutat
Flamenco és Iberiana, la peça composta
per Lluís Vidal a tall de particular revisita
ció de l’Iberia d’Albéniz, ja que la inter
pretarà una big band llampant (Perico
Sambeat, David Pastor, Marcel∙lí Bayer...)
24/V. AUDITORI. 21 HORES

TEATRECABARETCONCERT

Carlos Ballesteros i Genís Segarra, és a dir,
el duo Hidrogenesse, presenten al cicle
Curtcircuit el seu flamant Joterías bobas
en un atípic format a mig camí del teatre
cabaret i el recital.
24/V. LUZ DE GAS. 21.30 HORES

TERESA SESÉ

EL MÓN PARAL∙LEL DE GOOGLE STREET VIEW

Des que el 2008 es va introduir el Google
Street View és possible visitar qualsevol
lloc del planeta sense moure’s de la panta
lla de l’ordinador. Aquesta eina, que ofe
reix un doble accés visual a la realitat, s’ha
convertit en un nou camp per a l’experi
mentació i motor de no pocs projectes ar
tístics que exploren qüestions relatives a
la percepció del territori, el paisatge, la
tecnologia o la representació virtual de la
realitat. Joan Fontcuberta n’ha reunit uns
quants en Un món paral∙lel, exposició iti
nerant produïda per Roca Umbert Fàbri
ca de les Arts.
ARTS SANTA MÒNICA. DEL 23/V AL 15/IX

ISAKI LACUESTA, DE PARÍS A BARCELONA

Sense sortir de l’Arts Santa Mònica,
aquesta setmana també s’inaugura al cen
tre de la Rambla Les imatges eco, exposi
ció que pren el títol d’una de les instal∙la

cions inèdites que va presentar el 2018 en
el marc de la retrospectiva que li va dedi
car el Centre Pompidou de París. A més
d’aquesta peça, es mostren Els films do
bles, La tercera cara de la Lluna, creada
per a la capella de Sant Nicolau, del Bòlit
de Girona, i L’acusat, que s’estrena en el
marc de l’exposició.
ARTS SANTA MÒNICA. DEL 23/V AL 15/IX

VISIONS DE LA PULLA

La regió de la Pulla, el taló de la bota italia
na, és la protagonista absoluta de l’exposi
ció Erosioni. Puglia: leggende, utopie, vi
sioni que, organitzada per l’Institut Italià
de Cultura de Barcelona, s’endinsa en el
seu paisatge geogràfic i social a través
d’artistes originaris o residents de la zona
per als quals o bé serveix de font d’inspi
ració o dediquen la seva obra. Són fotogra
fies, vídeos i escultures d’artistes com Fa
brizio Bellomo, Teresa Giannico, Gianlu
ca Marinelli o Piero Percoco.
FUNDACIÓ ENRIC MIRALLES. DEL 23/V AL 18/VI

YOYO MA AMB LES SIS
SUITES DE BACH

24/V. P. DE LA MÚSICA. 20 h

Esdeveniment sense
parió a Barcelona: el
BCN Clàssics s’atreveix
a portar l’immens YoYo
Ma, potser el violon
cel∙lista que restringeix
més les seves actuacions
a Europa, ja que no
travessa l’Atlàntic per
menys d’un caixet sim
fònic. Ara ho fa amb el
projecte Bach, que con
sisteix a tocar la integral
de les seves Suites per a
violoncel... sense pausa.
Pot ser una de les últi
mes ocasions per escol
tarlo en viu amb aquest
programa. YoYo Ma
grava les suites un cop
cada dècada i encara es
veu amb forces d’inter
pretarles seguides. La
seva presència respon a
la necessitat de substitu
ir la cancel∙lada Orques
tra de la Gewandhaus
Leipzig amb Andris
Nelsons, que estan de
gira pel Japó.

JOAQUIN SARMIENTO / AFP

Clàssica
MARICEL CHAVARRÍA

AL PIANO, PHILIP GLASS

El Palau ha convidat aquesta temporada
Philip Glass en la doble faceta de compo
sitor i intèrpret i li ha dedicat un cicle
d’onze concerts. Ara el veurem en perso
na interpretant el seu catàleg per a piano
en un concert en què altres pianistes
–Maki Namekawa i Anton Batagov– tam
bé tocaran obres seves. L’Orfeó Català in
terpretarà amb Albert Guinovart Vessels,
obra per a cor i piano del novaiorquès. El
dilluns 27 serà el Collegium Vocale Gent
que cantarà amb l’Ictus Ensemble i la can
tant Suzanne Vega l’òpera Einstein on the
beach.
21/V. PALAU DE LA MÚSICA CATALANA. 20 HORES

UNA DIANA DAMRAU DE PROXIMITAT

Un altre dels imprescindibles aquesta set
mana al Palau –juntament amb el recital
per a piano de Benjamin Grosvenor (dia
20) o la visita de l’Akademie für Alte Mu

Teatre
sik Berlin amb la Música aquàtica de Hän
del (23), és l’actuació de la soprano alema
nya Diana Damrau, que torna al Palau
després de l’exitós duo amb Jonas Kauf
mann. Ara fa una aproximació sensible i
liederista amb l’arpa de Xavier de Mais
tre. Una delicatessen amb transcripcions
d’obres de Mendelssohn, Liszt o Poulenc
en què mostrarà la seva bona forma.
22/V. PALAU DE LA MÚSICA. 20 HORES

COMIAT DE L’OBC AMB ‘TURANDOT’

Com a tancament de temporada i abans de
la gira pel Japó, l’OBC interpreta l’última
òpera de Puccini en versió concert. És un
dels programes amb què Kazushi Ono
s’emporta l’orquestra al Japó al juliol, jun
tament amb El sombrero de tres picos de
Falla o la novena de Beethoven. La sopra
no Jennifer Wilson serà Turandot el 24 i
26. Rebeka Lokar ha cancel∙lat l’actuació
del 25 i la substitueix la russa Elena Pan
kratova en el seu debut barceloní.
Del 24 al 26/V. L’AUDITORI

JUSTO BARRANCO

ELS ESCACS DE ZWEIG

L’última novel∙la del gran escriptor Stefan
Zweig puja a l’escenari del teatre Romea i
la protagonitzada Jordi Bosch: La partida
d’escacs. Dirigit per Iván Morales, Bosch
assumeix tots els papers de l’obra. La his
tòria té lloc en un vaixell on un rude cam
pió d’escacs bat tots els passatgers en par
tides amistoses fins que empata amb un
home que ha patit la tortura dels nazis.
TEATRE ROMEA. DEL 18/V AL 16/VI

UNA SÈRIE TELEVISIVA AL TEATRE

L’èxit de les sèries de televisió es trasllada
al teatre. El Teatre Lliure proposa un ex
periment: una obra, Dolors, en format de
sèrie. Sis capítols que es podran veure a
raó de dos per setmana –junts en una sola
funció– en tres setmanes consecutives.
L’últim diumenge, marató amb els sis ca
pítols. L’obra, que dirigeix Sergi Belbel i
Cristina Clemente i nascuda d’una idea de

Meritxell Yanes, parla de la Lola, una in
trèpida inventora que ha creat un disposi
tiu per combatre el dolor menstrual.
L’aparell funciona, però les empreses on
el presenta ni tan sols es volen reunir amb
ella.
TEATRE LLIURE DE GRÀCIA. DEL 22/V AL 9/VI

CONSTEL∙LACIÓ ESCARLATA

El poètic i fascinant circ de la quotidiani
tat d’Escarlata Circus arriba al Mercat de
les Flors, que li dedica una de les seves
constel∙lacions mostrant tres dels seus es
pectacles més dues companyies franceses
proposades per ells, Circo Aereo i L’At
traction Céleste. Al llarg de tres dècades
d’equilibris amb verdures i malabarismes
amb marionetes, els Escarlata han creat
un llenguatge poètic amb el qual han sa
but explicar la història de la humanitat
amb humor, com mostraran a Devoris
causa, Pugilatus i la nova Quan els crancs
portin talons.
MERCAT DE LES FLORS. DEL 23/V AL 2/VI
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El Salón del automóvil de
Barcelona 2019, denominado Automobile
Barcelona, cierra hoy
domingo sus puertas en el
Recinto de Montjuïc, en el
que están representadas
45 marcas de la industria
del automóvil, un 50%
más que en la anterior
edición de 2017. El único
grupo que no acude al
Salón como tal es el
francés PSA (Peugeot,
Citroën, DS y Opel), que
está representado por los
concesionarios de la
marca Citroën. No faltan
Alfa Romeo, Audi, BMW,
Cupra, Ferrari, Maserati,
Mercedes-Benz, Honda,
Hyundai o Land Rover.

El independentismo
se impone en la
inﬂuyente Cámara de
Comercio de Barcelona
La Cámara de Comercio
de Barcelona está ahora
en manos independentistas. Así, este colectivo de
candidaturas soberanistas bajo el paraguas de la
ANC ha obtenido 32 de las
40 vocalías sometidas a
sufragio universal y con
una participación récord
del 4%. Con este movimiento, la candidatura de
Enric Crous se hace al
final con cuatro sillas en
el Pleno; la de Carles
Tusquets, con tres, y la
impulsada por la asociación de mujeres 50a50,
con una.

EFE

ANC

Notícia distribuïda per a l´Institut del Teatre

EFE

Ada Colau presenta por
whatsapp sus medidas
sobre alquileres
Barcelona en Comú (BComú)
publicitó esta semana a través
de su canal de Whatsapp las
diez medidas que ha llevado a
cabo la actual alcaldesa, Ada
Colau, por el derecho a la
vivienda. La difusión de estas
diez medidas coincidió con las
acusaciones de la número dos
de la lista de JxCat, Elsa Artadi,
que ha acusado a Colau de
hacer «promesas falsas» en
materia de vivienda.

Hoy cierra sus puertas
el Salón del Automóvil
en la edición del
centenario

El Teatre Lliure estrena
su primera «sitcom»
bajo la dirección de
Sergi Belbel
Seis capítulos de 45
minutos cada uno
conforman «Dolors», el
próximo estreno del
Teatre Lliure que tiene
todas las características
de una serie de televisión, excepto dos: hay
que ir al teatro a verla y
no está grabada, sino que
se representa en directo.
Sergi Belbel es el
director de esta obra que
narra las aventuras y
desventuras de Lola, una
mujer que inventa un
dispositivo que elimina
el dolor de la menstruación.
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La portada de la revista TP de l’agost
del 1982 apareixia amb un espòiler
imperdonable a portada: “Le pegan
dos tiros a J.R.” Des de la mítica Dallas, la febre per les sèries, a més de la
seva qualitat, cost i impacte, no ha
parat de créixer fins al fenomen global que és Joc de trons. Els dramaturgs, com a terrícoles i experts en
ficció, també en són partícips, i sovint entusiastes. “És evident que som
en l’era de les sèries –afirma el dramaturg David Plana, creador de La
Riera i actualment immers en el pròxim serial de tarda de TVE, Mercado Central–. El cinema ha recuperat
la pantalla gran i la televisió ha vist
que el format que li va millor és la sèrie, perquè desplega un món. No és la
historieta del que li passa a un personatge sinó la de molts personatges
que els passen moltes coses. Els personatges poden ser més contradictoris i, per tant, més semblants a la realitat. Aquesta falta de linealitat també és el que enganxa. Les pel·lícules
són més horitzontals”, afirma Plana,
que ha vist recentment Peaky Blinders i After life però com a referents
s’ha “quedat encallat” amb The wire, Breaking bad i Los Soprano. “Formen part de la teva cultura televisiva
i inconscientment apareixen quan
escrius”, admet. La perversitat moral de Los Soprano l’ha incorporat al
seu ADN d’autor.
Jordi Casanovas explica que com
a eines per a la dramatúrgia s’aprofita millor del cinema, les minisèries i les sèries de capítols curts: hi troba més la condensació del teatre. Ell
mira comèdia negra corrosiva, i esmenta les actuals Rick y Morty, Inside No. 9 i Lo que hacemos en las sombras, a més de Veep i Black mirror.
Però si anem als referents, la seva bíblia són Els Simpson i Futurama.
L’aroma de la sèrie anglesa Spaced es
troba en els fonaments del seu teatre.
I de TV3, tria El salt quàntic. El seu
teatre de gènere bevia d’aquestes

L.S.
BARCELONA

En plena ressaca del final de Joc de
trons, el Teatre Lliure de Gràcia
convoca els seriòfils a omplir el desconsol amb un experiment. Es tracta de la primera sèrie de teatre que
juga amb el format televisiu i amb el
fet de portar el llenguatge audiovisual al teatre, un repte que es demostra impossible. Dolors és una
sitcom de sis capítols de 45 minuts
cadascun escrita a sis mans per Sergi Belbel, Cristina Clemente i Eulàlia Carrillo, tots tres autors amb experiència en guió televisiu. L’obra,
o sèrie, té un fil argumental còmic i
feminista: la Lola inventa un dispositiu per eliminar una injustícia flagrant com és el dolor de la menstruació. Els capítols es poden veure a
partir de demà de dos en dos durant

Les sèries que miren
els dramaturgs

L’èxit de les ficcions
televisives també influeix
en el teatre i els seus autors.
Com estan canviant els
referents i les creacions?

01

fonts. “Teníem les referències en altres territoris perquè el teatre havia
abandonat gèneres com la ciènciaficció i la fantasia, que ja hi era en els
grecs i en Shakespeare. Potser s’havia abandonat perquè la televisió ja
ho feia més versemblant, però això és
absurd, perquè el teatre hi aporta un
joc diferent i una comunicació”, diu
Casanovas, que està a punt d’estrenar Valenciana.

02

Purisme vs. contaminació

La proximitat del teatre amb la televisió ha estat vista amb suspicàcies
durant anys. “Et deien que pel fet de
fer tele havia baixat la qualitat del
teu teatre –recorda Plana–. Això demostra un desconeixement absolut
de com funciona la creació. Si hi ha
contaminació sempre serà positiva.
No hi ha una dramatúrgia més con-

01. Una imatge d’A dos metros bajo tierra. HBO
02. Imatge promocional de la sèrie Breaking bad. SONY

taminada que la de Shakespeare, i
encara s’estrena cada dia. I autors
més purs, com Corneille, Racine o
d’altres de canònics, no ens han arribat tant. Al segle XX amb les
avantguardes cauen molts cànons i
s’obre via lliure a explicar històries”,
opina Planas.
“Hi ha molts prejudicis. No hem
de tenir por que una cosa alimenti
l’altra. Es poden explicar històries
des de molts llenguatges”, defensa
Cristina Clemente, coautora de Dolors, que es confessa més bona lectora que seriòfila. Pensa el mateix
una dramaturga addicta a les sèries com Mercè Sàrrias. “Tot el que
veus té impacte en la teva obra. Hi
ha espai per a moltes dramatúrgies, i no tot ha de ser postdramàtic ni
tot ha de ser construït de manera
convencional. El que compta és co-

‘Dolors’: una sèrie de teatre en
sis episodis, al Teatre Lliure
les properes tres setmanes o bé en
format marató el 9 de juny.
Meritxell Yanes, que coprotagonitza l’obra amb Enric Cambray i
Gemma Martínez, va ser qui va fer
l’encàrrec als autors. Ells van treballar directament com si fos televisió:
una bíblia, dividida en capítols, escaletes i seqüències. Plats bruts és el
referent més clar dels primers capítols, segons Belbel, però també hi ha
homenatges a les sèries d’hospitals,
de presos (Vis a vis) o d’acció (com
Homeland). “La idea original de
l’obra és parlar de les dificultats que
tenen les dones emprenedores perquè les tinguin en consideració en
un món d’homes”, explica Meritxell

Yanes, productora del projecte. “Les
protagonistes no són feministes, però s’hi van convertint a partir del que
els passa”, segons revela Clemente.
Ara bé, la comèdia també prové
del format amb què juguen. Cada representació comença amb un previously a manera de resum de 20 segons del capítol anterior, “una bogeria per als actors”, diu Belbel, que
exerceix de director. També hi haurà gestos de complicitat amb altres
sèries, cameos d’actors d’altres produccions, paral·lelismes amb la narrativa audiovisual i un llenguatge
col·loquial. I no es pot revelar res
més de la trama perquè hi hauria
risc de fer espòiler.e

Els dramaturgs Sergi Belbel, Eulàlia Carrillo i
Cristina Clemente al Teatre Lliure de Gràcia. EFE
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TEATRE LLIURE

ESTRENA AL LLIURE

‘Dolors’, teatre
amb format
de telesèrie
3 Clemente, Carrillo i Belbel se’n riuen

del patriarcat en aquest experiment
MARTA CERVERA
BARCELONA

A

ls amants de les sèries de
televisió els espera una
sorpresa al Teatre Lliure
de Gràcia, Dolors, una sèrie
de sis capítols entorn de la diferència entre homes i dones. Aquest artefacte teatral dissenyat amb recursos televisius utilitza els dolors
menstruals per retratar la dificultat
de les dones emprenedores davant
el sexe oposat.
L’obra mostra com la Lola, interpretada per Meritxell Yanes, la inventora d’unes calces capaces
d’acabar amb els dolors de la regla,
no troba manera de comercialitzar-les. La seva amiga Miranda

(Gemma Martínez) li proposa contractar un home per veure si llavors algú es pren seriosament el
seu producte. L’elegit, el Nil (Enric
Cambray), farà que tot canviï. Això
sí, assessorat hàbilment per la creadora de l’enginy.
PATRIARCAT / «Que un producte com
aquest, que tant de bo existís, no
aconsegueixi comercialitzar-se fins
que un home s’ocupa de vendre’l és
fruit d’anys de patriarcat», diu Cristina Clemente, autora i directora de
l’obra juntament amb el dramaturg Sergi Belbel. Però compte, en
aquesta obra no hi ha ni bons, ni dolents. «Tots els personatges tenen alguna cosa, cap és perfecte». L’hu-

33 Meritxell Yanes i Enric Cambray, en un moment de ‘Dolors’.
mor sustenta aquesta paròdia de les
telesèries i inclou picades d’ullet a
algunes de les més populars.
Cada nit se’n representaran dos
capítols, de 45 minuts cada un. A
partir d’avui es donaran a conèixer
el primer i el segon al Lliure de
Gràcia. La setmana que ve, del 29
de maig al 2 de juny, el tercer i el
quart, mentre que el final es revelarà la següent, a partir del 5 de
juny, quan es representin els dos
últims capítols. L’últim diumenge,
el 9 de juny, la sèrie teatral s’ofe-

rirà completa. Una autèntica marató per als actors i l’equip tècnic del
teatre.
En els primers capítols, Dolors té
un ritme i un humor molt lleuger,
com el típic de les sitcoms. No obstant, els últims adopten aires de Breaking Bad. «En realitat, Dolors és una
bogeria, un experiment escrit amb
tècnica televisiva i dirigit aprofitant els recursos teatrals. Ens ha
permès experimentar i arriscar
amb una cosa diferent», afirma Clemente, que ha treballat de costat

amb Belbel, tots dos amb experiència en teatre i televisió. Completa
l’equip Eulàlia Carrillo, una experimentada guionista. «Treballar amb
ella era imprescindible perquè hem
escrit l’obra a sis mans com si fos
una sèrie. Hem començat escrivint
la bíblia, després hem dissenyat cada
un dels sis capítols i, finalment, els
diàlegs», comenta Clemente, autora
d’aclamades obres com Andrea pixelada i Làpònia, que just avui torna al
Club Capitol coincidint amb l’estrena de Dolors al Lliure de Gràcia. H

|

32 Cultura i Espectacles

|

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 22 DE MAIG DEL 2019

El Lliure de Gràcia estrena una prova pilot de traslladar les sèries a l’escenari,
amb ‘Dolors’, una comèdia desenfrenada, escrita per Belbel, Clemente i Carrillo

Fer un teatre seriat
J. Bordes

BARCELONA

El món obsessiu de les sèries de televisió ha entrat
als teatres. Ja fa anys era
possible assistir a les gravacions de comèdies, com
ara Plats bruts. Però es feien les gravacions sense
l’ordre escènic, a partir de
les localitzacions de l’estudi. Dolors, en canvi, s’atreveix amb tot. Des d’avui
pretén donar el ritme frenètic de la televisió amb
els canvis de plànols i d’espais en directe, en una
successió cronològica. En
aquesta primera experiència s’han previst sis
capítols, dos capítols per
setmana. Qui ho vulgui,
podrà fer la marató dels sis
capítols junts l’últim dia
de la temporada, el 9 de
juny: una sessió d’unes sis
hores de teatre, i posarà a
prova la resistència dels
espectadors i, sobretot, la
dels tres actors: Enric
Cambray, Gemma Martínez i Meritxell Yanes (la
impulsora del projecte).
Aquesta primera temporada té un final obert, cosa

Un instant d’aquesta sèrie còmica traslladada al directe de l’escena ■ SÍLVIA POCH

El repte és posar
en escena el
ritme trepidant
de les sèries de
televisió amb
només 3 actors

que podria plantejar una
segona temporada, al Lliure o en un altre espai. De
moment, el projecte escènic ja agafa els referents
més tòpics de les sèries.
Sergi Belbel, Cristina
Clemente i Eulàlia Carrillo
són els autors d’aquest
muntatge. Ells preferei-

xen dir-se guionistes. De
fet, confessava Carrillo, en
els seus 25 anys de carrera
és el primer cop que té espai en una roda de premsa
de presentació. L’obra,
doncs, és d’entrada una
reivindicació per a la visualització dels guionistes. Molts dramaturgs

conviuen en els dos paràmetres i traslladen els recursos teatrals a les sèries.
Però es feia molt complicat dotar dels recursos audiovisuals el format escènic. Ara es posa a prova un
nou vocabulari que mira
de connectar amb els dos
mons paral·lels.

Dolors té una trama
amb un punt reivindicatiu,
també. Explica la peripècia
de dues inventores d’un
producte per eliminar els
dolors de la menstruació.
Fins que no posen un home
al capdavant del projecte,
no aconsegueixen tirar endavant el seu pla empresarial. Tots els equívocs, amb
canvis de vestuari continus, estan servits.
Com ja es va fer a Àngels
a Amèrica, aquesta temporada (la segona part
també es podia veure en
dies diferents) hi haurà un
recordatori fugaç dels capítols anteriors. Per això
no ha de preocupar no haver vist els capítols anteriors. Perquè, de seguida,
es pren el fil i el to.
Meritxell Yanes, que té
la productora MeriYanes,
ja havia treballat amb
Cristina Clemente a Ventura, una peça de dos actors que es fa en domicilis
particulars. Ara vol vendre els capítols de tots els
formats possibles. Hi ha
algun municipi que li ha
comprat un capítol per
setmana. ■

Una òpera feminista i
contemporània
Peralada apostarà
per una ‘traviata’
trencadora però que
es reconeixerà
Jaume Vidal
BARCELONA

“No és la primera òpera de
La traviata a Peralada, però aquesta traviata serà
especial perquè vol ser
molt dels nostres dies, del
segle XXI”, va dir Oriol
Aguilà, director del Festival Castell de Peralada, en
un dinar de premsa en què
eren presents una bona
part de l’equip creatiu
d’aquesta nova versió que,
malgrat els seus trencaments, té una mirada a

l’òpera de Verdi que “vol
resultar totalment identificable pels que ja la coneixen”, segons va comentar
Paco Azorín, el seu director escènic. “Vull fer sentir
a l’espectador el mateix
que vaig sentir quan la
vaig escoltar per primera
vegada, tant se val que
l’hagin escoltat moltes vegades.” També va posar en
relleu que “la posada en escena serà molt elegant i visualment molt poètica i
simbòlica”. Per aconseguir aquest objectiu compta amb la presencia del dissenyador de moda Ulises
Mérida, que ha realitzar el
vestuari. “El vestuari no
estarà per sobre del mun-

tatge, sinó que l’acompanyarà, com ho farà especialment a la Violetta, que
com a dona lliure també
portarà un vestuari lliure.” Mérida va deixar caure que la soprano que interpretarà el paper central, la cantant russa formada a Itàlia Ekaterina
Bakanova, vestirà pantalons en alguns dels moments de l’obra. Bakanova
es troba actualment a Barcelona actuant en la representació del Liceu Les pêcheurs de perles
La Traviata, que es representarà el 5 i el 7
d’agost, va ser definida per
Oriol Aguilà com “una traviata de festival, que segu-

Paco Azorín, Ekaterina Bakanova, Ulises Mérida i Oriol Aguilà ■ PERE FRANCESCH

rament no es faria en un
teatre de repertori però
que si es pot fer en un festival”. A l’òpera participa el
Coro Intermezzo i l’Orquestra Simfònica del
Gran Teatre del Liceu sota
la direcció de Riccardo

Frizza. Les altres veus seran Laura Vilà, Mercedes
Gancedo, René Barberà,
Quinn Kelsey, Vicenç Esteve Madrid, Carlos Daza,
Guillem Batllori i Stefano
PalatchI.
Un altre element que

sorprendrà el públic serà
la incorporació d’una tercera generació. El temps
de l’acció també es variarà
i, així, d’un acte a l’altre
que representava que passaven tres mesos passaran tres anys. ■
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ELS DINERS, EL DESIG, ELS DRETS
Després de ‘Mili KK’, el cicle Teatre
Verbatim, que sempre té com a
objectiu convertir fets documentats
en matèria escènica, es ﬁxa en
el polèmic tema de la gestació
subrogada. I tenint en compte que
la dramatúrgia i la direcció de la
proposta corre a càrrec de Marta
Galán Sala, no cal ni dir que ho fa
des d’una perspectiva clarament
feminista. Per dir-ho amb les
seves mateixes paraules, es tracta
de “neutralitzar la violència que
capitalisme i patriarcat exerceixen
sobre els nostres úters”, mitjançant
un manifest poètic que ens recorda
que darrere de ‘mare de lloguer’
acostuma a haver-hi tota una operació mercantil. ESCENARI BROSSA. FINS
AL 2/6. HORARI: DE DC. A DS., 20H; DG.,
18H. PREU: 12-17€. 25% DE DTE.

• Escenaribrossa.cat

Voleu saber més coses d’aquesta
obra? Seguiu les instruccions que
detallem al sumari!
Gemma Martínez i Meritxell Yanes protagonitzen els sis lliuraments d’aquesta telesèrie escènica. FOTO: SILVIA POCH

AMB ‘DOLORS’ ARRIBA AL TEATRE LLIURE DE GRÀCIA LA PRIMERA SÈRIE DE TEATRE CATALANA,
TAN PLENA D’HUMOR COM DE DENÚNCIA SOBRE LES DESIGUALTATS DE GÈNERE
RAMON OLIVER

QUÈFEM 24/5/2019

Ara que ja sabem com han
acabat les coses als Set Regnes de Joc de Trons, s’ha
apoderat de vosaltres aquella sensació de buidor que
sentim els addictes al que
sigui quan ens quedem sense
allò que ens provoca l’addicció? Doncs, gairebé com
si haguessin planiﬁcat que
una cosa hagués de coincidir amb l’altra, Sergi Belbel,
Eulàlia Carrillo i Cristina
Clemente comencen a emetre, aquests mateixos dies, al
Lliure, la seva sèrie. I cal dir
que tots tres entenen perfectament el vostre estat
d’ànim, perquè ells mateixos
reconeixen que estan fets uns
bons serieaddictes.

12

Sis reivindicacions
És clar que, alhora, ell i elles
són culpables d’haver creat
un munt d’addiccions, si

tenim en compte que, sigui de
manera conjunta o per separat, el seu nom està associat a
les nostres ﬁccions seriades de
sobretaula des dels llunyans
dies d’El cor de la ciutat ﬁns al
present de Com si fos ahir.
Meritxell Yanes, per contra, no exhibeix un passat
vinculat al tema. Però va ser
precisament ella qui va tenir
la idea original d’aquest espectacle, que també coprodueix i coprotagonitza.
I també ha estat ella qui ha
volgut donar un toc reivindicatiu als sis lliuraments de
la sitcom: en aquest cas, no
haureu esperar els vuit anys
que heu esperat abans de
conèixer el veritable tarannà
de la Mare de Dracs.
Ja no és regla patir per la regla
Capítol a capítol (i, si sou
d’aquelles persones que esperen al ﬁnal per devorar la
temporada sencera, l’últim

diumenge podeu fer marató),
Yanes i el seu equip de guionistes estel·lar ens aniran recordant que la discriminació
(en aquest cas, laboral) per
raons de gènere continua estant a l’ordre del dia.
I el millor exemple el trobem en la molt emprenedora Lola, que (això no és cap
spoiler, passa tot just començar el primer capítol) acaba
d’inventar un dispositiu capaç
d’eliminar els dolors associats als dies de la menstruació. Oi que, en teoria, el món
empresarial s’hauria d’estar
donant bufetades per comer-

cialitzar tan notable invent?
Doncs la Lola podrà comprovar que les coses no funcionen exactament així. I tots
plegats també podrem comprovar com, seguint les lleis
del gènere, cada capítol acaba
amb una complicació més,
d’aquelles que et deixen amb
l’ai al cor a l’espera de la nova
dosi de ﬁcció.
Com ja us he dit, aquesta
gent se sap tots els trucs.
I s’ha proposat que aquest
cop també tu, lector del suplement QuèFem?, que tens
per costum devorar la secció
Pantalles, passis pel teatre.

VINO LUNAR
Albert Tola i la companyia Nigredo
ens recorden que, tal com explicava
l’‘Odissea’, la sang d’un soldat
que s’està morint ara mateix té la
facultat de poder fer parlar un altre
soldat que fa molt de temps que
és mort. Tenint com a rerefons la
mateixa Mediterrània de l’època
d’Homer, però situant-nos en
temps contemporanis, aquest serà
el sistema gràcies al qual reviurà
l’espectre d’un cadàver víctima de
la Guerra Civil espanyola. Tot i que,
tal com apunta l’autor, amb la poca
memòria històrica que gastem, el
fenomen potser només ens serveixi
per fer-nos una ‘selﬁe’. TEATRE
TANTARANTANA. DEL 23/5 AL 9/6. HORARI: DE DJ. A DS., 20H; DG., 18.30H.
PREU: 10-13€. 25% DE DTE.

• Tantarantana.com

DOLORS
ORIGINAL DE MERITXELL YANES. DRAMATÚRGIA: SERGI BELBEL, EULÀLIA CARRILLO,
CRISTINA CLEMENTE. DIR.: SERGI BELBEL I CRISTINA CLEMENTE. INT.: ENRIC
CAMBRAY, GEMMA MARTÍNEZ, MERITXELL YANES. TEATRE LLIURE DE GRÀCIA.
MONTSENY, 47. METRO: FONTANA (L3). TEL.: 932 387 625. CAPÍTOLS 1 I 2, FINS
AL 26/5. 3 I 4, DEL 29/5 AL 2/6. 5 I 6, DEL 5 AL 8/6. HORARI: DE DC. A DV., 20.30H;
DS., 17.30 I 21H; DG., 18H; 9/6, MARATÓ A PARTIR DE LES 17H. PREU: 23€, PACK
TOTS ELS CAPÍTOLS, 36€. 15% DE DTE. • Teatrelliure.com

El soldat revifat.
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L’èxit de les sèries
porta al Teatre Lliure
una obra per capítols
JUSTO BARRANCO
Barcelona

ANA JIMÉNEZ

Guillem Albà i Santi Balmes a Barcelona

Love of Lesbian dialoga amb
la màgia de Guillem Albà
El grup dona vida a l’espectacle ‘Miralls i miratges’ al Condal
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Fins al pròxim 9 de juny el teatre
Condal serà l’escenari de l’es
pectacle Miralls i miratges, o el
que és el mateix, gaudir d’un
concert dramatitzat de Love of
Lesbian, un muntatge que es va
estrenar precisament a Barcelo
na fa més de quatre anys i que té
la interpretació per part de la
banda catalana d’un repertori
propi triat per al muntatge, amb
direcció escènica de l’actor Gui
llem Albà.
D’aquest concert teatralitzat
inicial ofert a L’Auditori i que
aquesta nit torna al Condal
(20.30 h), la matèria primera es
sencial és invariable: cançons
pròpies ja conegudes de la banda
a què s’han incorporat algunes
de les composicions del seu úl
tim àlbum d’estudi, El poeta Ha
lley. El complement no pas
menys fonamental del muntatge
també continua aquí: una posa
da en escena signada per Albà en
què les ombres xineses, les ma
rionetes i altres recursos donen
vida pròpia a cadascuna de les
cançons i situacions.
El popular clown sintetitza

aquesta tornada als escenaris te
atrals –a l’estrena fa quatre anys
la va seguir una breu gira de tres
mesos– explicant que “hem in
corporat uns temes i n’hem tret
d’altres, i el mateix ha passat
amb algunes imatges que acom
panyaven aquesta i aquella can
çó. No són uns canvis substan
cials, ja que hi ha la mateixa
escenografia, el mateix viatge”.
“Precisament per augmentar la
sensació de viatge emocional
–intervé Santi Balmes, líder i
compositor principal de Love of
Lesbian– també hem canviat
l’ordre d’aparició de cançons i
situacions”.
Aleshores només van fer una
gira de tres mesos i “va ser una
mica com una prova d’assaig, en
cara que quedi malament dirho
ara”, concedeix el músic. Ara
aquest segon capítol ja va co
mençar a l’octubre molt més ela
borat, i a part de Catalunya hem
fet gira per tot Espanya. La veri
tat és que aquesta gira també ens
va molt bé perquè volíem fugir
durant un temps de la increïble
anarquia que envolta els nostres
directes diguemne convencio
nals”, reflexiona Balmes.
Ateses les característiques de

l’objectiu emocional de l’espec
tacle, “les cançons que majorità
riament alimenten el projecte
són les que tenen menys de hit.
Són temes que, fora d’aquest
muntatge, no els toquem mai en
directe, excepte Canción de Bru
ma, Planeador, Los males pasaje
ros o El poeta Halley. Perquè per
vertebrar un discurs poètic com
aquest hem agafat els temes més
minimals, més downtempo”.
També en aquella primera
ocasió “ens vam descobrir a nos
altres mateixos”, recorda Albà.
Aquest reconeix que abans
d’aquest primer muntatge estre
nat el desembre del 2014 “tot
just seguia la música de la banda;
em sonava el nom, però la seva
música, el seu so, no m’havien
entrat mai”. Això era llavors; ara
l’enganxa. I el contraresta Bal
mes: “A mi m’agrada sobretot la
delicadesa amb què en Guillem
tracta els seus espectacles”.
Per a qui hagi viscut aquest vi
atge que és Miralls i miratges,
conclou el músic, “crec que surt
alleujat després de veureho,
com si hagués fet una neteja
emocional”. I Albà rebla: “És
que té molt de catarsi col∙lec
tiva”.c

I ara, diu, “l’aposta ha estat si
podríem ferho a l’inrevés. La
televisió, sobretot al segle XXI,
ha confeccionat un llenguatge
propi. Podem aplicar al teatre
els mecanismes de llenguatge
propidelatelevisió?Elrepteha
estat treure teatre i partir sem
pre del llenguatge del mitjà. A
més, l’obra està farcida de refe
rències al món televisiu, espe
cialmentelnostre,ambunrefe
rent clar: Plats bruts”. Pel que fa
al contingut tracta bàsicament,
diu rient, de “matem ja l’home
d’una vegada perquè és una
llauna arrossegar aquesta idea
històrica que els homes feien
coses i la dona estava relegada a
un paper idiota”.
Tot i això Cristina Clemente
veu la peça d’una altra manera.
“El producte és purament tea
tral. Hem jugat amb recursos

Veure teatre... en forma de sè
rie. Una obra teatral per capí
tols, dos per setmana. Durant
tres setmanes. I l’últim dia de
funcions, el proper 9 de juny,
una marató amb els sis capítols
seguits. És la proposta de Do
lors, una idea de l’actriu Merit
xell Yanes que dirigeixen Cris
tina Clemente i Sergi Belbel al
Teatre Lliure de Gràcia. Tots
doshancol∙laboratamblaguio
nista televisiva Eulàlia Carrillo
per fer la dramatúrgia d’aques
tes gairebé sis hores de teatre
sitcom en les quals piquen
l’ullet sobre les taules a sèries
com Plats bruts. Prop de sis ho
res amb un ritme trepidant: les
protagonitzen només tres ac
tors –Yanes, Enric Cambray i
Gemma Martínez–,
que, a diferència de la
televisió, on es pot ta
llar el que faci falta,
han de fer tots els can
vis en directe. La his
tòria que explica
aquesta sèrie teatral?
Una dona inventa un
aparell per eliminar
els dolors de la mens
truació. I funciona.
Però no tindrà gens fà
cil que algú hi cregui i
el fabriqui.
Sergi Belbel recor
da que “el teatre sem
SÍLVIA POCH
pre s’ha nodrit d’altres
arts que l’envolten i Una escena de Dolors, al Lliure
amb les quals té vasos
comunicants, ha begut sempre
de la literatura i fins fa poc els
dramaturgs eren considerats ‘Dolors’ es
literats: un dels més grans de representa en sis
tota la història és Shakespeare.
També ha begut de la música, la capítols, a raó de dos
pintura, les arts plàstiques”. I a per setmana i amb
l’inrevés, prossegueix, “la tele
visió, un mitjà de comunicació una marató final
nou, que arrenca al segle XX,
s’ha nodrit moltes vegades, so teatrals i hem intentat generar
bretot quan és en clau dramàti amb pocs mitjans el que gene
ca i ficcional, de les tècniques ren les sèries amb molts. Ju
teatrals. Des de les primeres sè guem a fons amb això. I la sèrie
ries. I la inclusió de dramaturgs comença a l’estil Plats bruts pe
a les sèries ha estatfreqüent.De rò passem per moltes d’altres”,
petit recordo veure Vídua però diu. Per als que es perdin capí
nogaireaTVE2Catalunya,iera tols, cada funció començarà,
de Benet i Jornet, anys abans com moltes sèries, amb un re
que fes Poblenou. Era gent de sum de tot el que ha passat an
teatre que aplicava les tècni teriorment, amb els tres actors
ques dramatúrgiques a la tele”. a ritme accelerat.c

L’AGENDA
Barcelona
‘MUTACIONS’: NOVES FORMES
D’ARTESANIA I DISSENY A LA PULLA

Mutacions mostra la intervenció de
peces ceràmiques de Giorgio Di
Palma, artista de la Pulla, que
treballa unint les tècniques tradicionals amb el disseny contemporani.
Les seves obres representen objectes quotidians innecessaris a mida
real i els converteix en veritables
obres d’art eternes, en una reivindicació contra el consumisme desenfrenat de la societat actual.
INSTITUT ITALIÀ DE CULTURA (JARDÍ)
PASSATGE MÉNDEZ VIGO, 5
16.30 h. GRATUÏT

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
‘PRODROMO’, D’AURELIO MAJOR

Presentarà l’acte Victoria Cirlot,
catedràtica de Filologia Romànica,
i l’autor hi serà present.
LLIBRERIA LA CENTRAL
C/ MALLORCA, 237. 19 h. GRATUÏT

CRISTINA MORALES:
‘EN NOM D’ANDRÉS CAICEDO’

El programa En nom de... proposa
als autors que triïn una obra
especialment important per a ells,
una d’aquelles lectures que els
han acompanyat sempre, que ha
exercit un influx especial sobre
l’obra pròpia o que els hauria agradat haver escrit, i els convida a

participar en una conversa que,
adaptant les dinàmiques de les
presentacions de llibres, els impulsi
a parlar en nom de l’autor de l’obra
triada.
BIBLIOTECA SANT GERVASI
C/ SANT GERVASI DE CASSOLES, 85
19 h. GRATUÏT

HOMENATGE A DORA MAAR

Presentació del documental
Dora Maar, pese a Picasso
d’Alejandro Lasala i Victoria
Combalía. El documental reivindica
la figura de Dora Maar com a
fotògrafa de primer nivell, més
enllà de l’ombra de Picasso,
amb la seva perspectiva i llum

pròpies. A càrrec de Victoria
Combalía.
+BERNAT. C/ BUENOS AIRES, 6
19.30 h. GRATUÏT

ESTRENA:
‘UN FILÓSOFO EN LA ARENA’

La Federació d’Entitats Taurines de
Catalunya organitza una projecció
de la pel·lícula Un filósofo en la
arena, en què el seu protagonista,
el filòsof i professor de la Sorbona
Francis Wolf, s’interroga amb
destacats intel·lectuals sobre el

misteri de la tauromàquia i la seva
vigència, o no, en la societat. Es
tracta d’una producció mexicana
que es va presentar amb gran èxit
al Festival de Cinema Iberoamericà
del Districte Federal. El director i el
productor de la pel·lícula amb Francis Wolff i també el filòsof català
Víctor Gómez Pin establiran un
col·loqui amb el públic al final de la
projecció.
CINEMES GIRONA
C/ GIRONA, 175. 20 h. 5 EUROS
RESERVES: fedtaucat@gmail.com

SI VOLEU PUBLICAR UNA ACTIVITAT EN AQUESTA PÀGINA O A L’AGENDA DIGITAL DE LA
VANGUARDIA, ENTREU I CREEU-VOS UN COMPTE A: WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGENDA
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La primera «sitcom» teatral «Dolors», del
Teatre Lliure, «enganxa molt» el públic jove
La gironina Meritxell Yanes, productora i actriu d’un espectacle de sis capítols dirigit per Sergi Belbel, ha enrolat el seu propi
equip tècnic gironí en el projecte Ciutats com Figueres, Olot i Banyoles s’interessen per l’obra, que podria arribar a Girona

L’actor Enric Cambray, en una hilarant escena de l’obra, on també actuen
Meritxell Yanes i Eulàlia Carrillo. A la dreta, Meritxell Yanes i Eulàlia
Carrillo, assegudes al terra durant una escena d’aquesta comèdia de
situació teatral estrenada al Lliure de Barcelona. SÍLVIA POCH

Notícia distribuïda per a l´Institut del Teatre

DANIEL BONAVENTURA GIRONA

■ El públic jove s’està «enganxant
molt» a la primera sitcom teatral,
Dolors, els dos primers capítols de
la qual es van estrenar la setmana
passada al Teatre Lliure de Barcelona, d’acord amb una idea original de la gironina Meritxell Yanes,
que també és productora i actriu
en aquest espectacle que ella mateixa ha dit que té «un aire Plats
bruts».
Meritxell Yanes (Girona, )
tira del seu equip tècnic habitual
gironí (il·luminació, vestuari, espai sonor...) per portar a terme
una producció complexa que té
com a director Sergi Belbel, a partir d’un equip de guionistes format pel mateix Sergi Belbel, Cristina Clemente i Eulàlia Carrillo,
responsables d’escriure aquest

experiment inèdit que consisteix
a portar a l’escenari una obra de
teatre per capítols, com es fa en les
sèries de televisió, ara tan en voga.
Yanes ha explicat al Diari de
Girona que ella va tenir la idea i
volia que l’obra «parlés de dones»,
així que va tenir una clara inluència en un argument que tracta sobre una dona que s'inventa un
aparell que treu els dolors de la
menstruació, però té problemes
per comercialitzar-lo i comença
amb una amiga a pensar que amb
el nom d'un home pel mig potser
les coses els anirien millor.
Una comèdia amb ironia i amb
un punt de crítica de la societat actual i dels problemes que tenen les
dones emprenedores a l'hora
d'engegar un negoci. «Aquest és
el punt de partida, però com és

una sèrie de  capítols passaran
moltes coses», assenyala Yanes.
Demà dimecres s’estrenaran
els capítols  i  de Dolorsal Teatre
Lliure i l’expectativa és que el públic jove torni a la sala per continuar una trama que en els capítols
 i  va aconseguir que la gent sortís «molt divertida» del teatre.
Yanes torna aquí a col·laborar
amb Cristina Clemente, una de
les dramaturgues de Ventura, una
experiència teatral per a  espectadors situada en una casa particular de Celrà que meravella al
públic des del , i tornarà a ferho la tardor vinent. Ventura ja ha
fet cinc temporades consecutives
al Festival Temporada Alta, on se
l’anuncia com «tot un clàssic».
Ara els interessos de Meritxell
Yanes demanen fer difusió del seu

projecte i les coses no pinten malament perquè ciutats com Figueres, Olot i Banyoles ja s’han interessat per acollir l’espectacle quan
entri en gira, i «tard o d’hora haurem de fer tractes amb Girona».
Dos capítols cada dimecres
La fórmula posada en pràctica al
Lliure és representar dos capítols
cada dimecres, de manera que
l’espectador hi ha d’assistir tres vegades per veure’ls tots. L’última
jornada es representa una marató
dels sis capítols sencers, de manera que els que ja han vist els primers poden assistir només als que
encara no han vist. Evidentment,
l’espectador no està obligat a consumir els sis capítols.
Yanes ha explicat que quan
l’obra entri en gira es buscaran fór-

mules perquè es puguin representar els sis capítols, unes fórmules que no tenen per què seguir
l’esquema del Lliure.
«La gent jove consumeix moltes sèries de televisió i dubtàvem
que passaria si traslladàvem l’experiència al teatre. La veritat és
que ens ha sorprès positivament
la reacció del públic».
Yanes va començar la seva formació teatral a l’escola El Galliner
de Girona i la va anar completant
en escoles professionals de Barcelona, Buenos Aires i de la ciutat
italiana Reggio Emilia.
A Ventura, l’altre èxit de Yanes,
l’espectador viu també una experiència singular, en aquesta ocasió seguint el il d’una història familiar en la qual art i vida es confonen.

ESCENARIS ESPECIALS

El projecte Escenaris Especials estrena
dissabte a La Planeta l’espectacle «Love»

El 39è Premi BBVA
Sant Joan de literatura
catalana queda desert
DDG GIRONA

REDACCIÓN AGENCIAS

■ Escenaris Especials, el projecte
que fa teatre amb persones en risc
d’exclusió social des del , estrenarà el proper dissabte,  de
juny, a la sala La Planeta de Girona
l’espectacle Love. En la icció,
aquest és el nom que rep un local
de jazz fosc i solitari on van a parar
totes les ànimes de la ciutat que
bateguen.

Alumnes d’Escenaris Especials
representen l’obra, un projecte de
la Fundació Mas Casadevall, l’Ateneu Obert de la Dona i la Fundació Ramon Noguera.
Love és un espectacle d’investigació creat per relexionar sobre
la deinició de l’amor. A partir de
la pregunta «Què és per tu,
l’amor?» i de les respostes obtingudes, a més del treball que cada

grup ha fet amb el seus docents,
Escenaris Especials planteja un
espectacle que parla de l’amor des
d’òptiques molt diferents.
Persones en situació de risc
d’exclusió social parlen de l’amor
amb un lèxic propi, creant una
diccionari particular. Totes aquestes persones es troben a bar Love.
La Planeta oferirà dues funcions
el dia  i una més el  de juny.

Imatge d’un intèrpret.

■El jurat del è Premi BBVA Sant
Joan ha decidit per majoria no adjudicar el premi a cap dels  originals que hi optaven enguany en
considerar que cap d’elles no assolia la «qualitat mínima». El premi queda doncs desert, cosa que
havia succeït en quatre ocasions
més al llarg dels seus  anys
d’història. El guardó està dotat
amb . euros.

