
         

 

CONVOCATÒRIA	  DE	  PREMSA	  

PRESENTACIÓ	  DE	  LA	  GIRA	  CATALANA	  DE	  LA	  COMPANYIA	  LA	  ZARANDA	  

ESPECTACLE:	  “Nadie	  lo	  quiere	  creer.	  La	  patria	  de	  los	  espectros”	  

	  

Els	  teatres	  d'Olot,	  Lleida	  i	  Reus	  celebraran	  conjuntament	  	  

el	  Dia	  Internacional	  del	  Teatre	  amb	  LA	  ZARANDA	  

La	  gira	  catalana	  de	  la	  companyia	  clourà	  el	  5	  de	  maig	  al	  Teatre	  Joventut	  de	  l'Hospitalet	  

	  

ESMORZAR	  DE	  PREMSA	  

DIJOUS,	  22	  DE	  MARÇ,	  A	  LES	  11:30	  

HOTEL	  INTERNACIONAL	  

Rambla,	  78-‐80	  (baixant	  a	  l'esquerra,	  just	  davant	  del	  Liceu)	  

	  

Amb	  la	  Companyia	  La	  Zaranda	  i	  els	  directors	  Tena	  Busquets	  (Teatre	  Principal	  d'Olot),	  Margarida	  

Troguet	  (Teatre	  Municipal	  l'Escorxador	  de	  Lleida),	  Xavier	  Grasset	  (Teatre	  Bartrina	  de	  Reus)	  i	  Josep	  

Lluís	  Marcè	  (Teatre	  Joventut	  de	  l'Hospitalet)	  

	  

El	  Teatre	  Principal	  d'Olot,	  el	  Teatre	  Municipal	  l'Escorxador	  de	  Lleida	  i	  el	  Teatre	  Bartrina	  de	  Reus	  han	  

volgut	  impulsar	  una	  iniciativa	  conjunta	  per	  oferir	  als	  seus	  espectadors	  el	  treball	  de	  La	  Zaranda.	  Teatro	  

Inestable	  de	  Andalucía	  la	  Baja,	  icona	  del	  teatre	  de	  creació	  independent	  i	  un	  dels	  màxims	  exponents	  de	  

l'escena	   actual	   amb	   més	   reconeixement	   internacional.	   L’any	   2010	   va	   rebre	   el	   Premi	   Nacional	   de	  

Teatre.	  

	  

La	   seva	   darrera	   creació,	  Nadie	   lo	   quiere	   creer.	   La	   patria	   de	   los	   espectros,	   després	   d'estrenar-‐se	   al	  

Festival	  Temporada	  Alta	  de	  Girona	  el	  16	  d'octubre	  del	  2010	  i	  de	  la	  visita	  fugaç	  al	  Teatre	  de	  Vilanova	  i	  la	  

Geltrú	  ara	  fa	  un	  any,	  ha	  trepitjat	  els	  escenaris	  més	  destacats	  de	  punta	  a	  punta	  de	  la	  península.	  També	  

ha	  viatjat	  a	  França,	  a	  Mèxic,	   a	   l'Uruguai,	   a	   l'Argentina,	  ara	  anirà	  a	  Colòmbia,	  el	  Brasil,	  Costa	  Rica...	   I	  

finalment	  torna	  a	  Catalunya.	  Amb	  motiu	  del	  Dia	  Mundial	  del	  Teatre	  (27	  de	  març),	  l’obra	  es	  podrà	  veure	  

al	  Teatre	  Principal	  d'Olot	   (23	  de	  març),	   al	  Teatre	  Municipal	   L'Escorxador	  de	   Lleida	   (24	  de	  març),	   al	  

Teatre	  Bartrina	  de	  Reus	  (25	  de	  març).	  El	  muntatge	  tancarà	  la	  seva	  gira	  catalana	  al	  Teatre	  Joventut	  de	  

l'Hospitalet	  (5	  de	  maig).	  



         

 

	  

El	  dia	  22	  de	  març	  a	  les	  11:30,	  La	  Zaranda	  et	  convida	  a	  l’esmorzar	  de	  premsa	  a	  l'Hotel	  Internacional,	  (La	  

Rambla,	  78-‐80,	  just	  davant	  del	  Liceu).	  La	  convocatòria	  comptarà	  amb	  l'assistència	  de	  la	  Companyia	  La	  

Zaranda,	   i	   els	   directors	   Tena	   Busquets,	   del	   Teatre	   d'Olot,	  Margarida	   Troguet,	   de	   l'Escorxador	   de	  

Lleida,	  Xavier	  Grasset,	  en	  representació	  de	  la	  comissió	  que	  regeix	  ara	  el	  Bartrina	  de	  Reus,	  i	  Josep	  Lluís	  

Marcè,	  del	  Teatre	  Joventut	  de	  l'Hospitalet.	  

	  

És	  una	  bona	  ocasió	  per	  fer	  balanç	  d'aquest	  recorregut,	  de	  valorar	  la	  iniciativa	  conjunta	  dels	  teatres	  de	  

comarques	  (una	  modalitat	  que	  es	  presenta	  com	  a	  alternativa	  viable	  en	  el	  moment	  actual),	  de	  difondre	  

el	   seu	   treball	   i	   la	   seva	   voluntat	   de	   ser	   presents	   a	   Catalunya.	   I	   també	   de	   poder	   parlar	   amb	   ells	  

tranquil·∙lament	  de	  teatre,	  del	  seu	  procés	  de	  creació,	  de	  la	  seva	  filosofia,	  de	  l'ús	  dels	  objectes	  i	  que	  ens	  

expliquin	  com	  han	  sobreviscut	  aquests	  34	  anys	  de	   trajectòria	   i	   com	  veuen	  el	  moment	  actual.	  Ara	   ja	  

preparen	  el	  nou	  espectacle.	  

	  

A	  més	  de	  les	  funcions,	  els	  teatres	  han	  organitzat	  conferències	  prèvies	  durant	  la	  setmana	  per	  acostar	  als	  

espectadors	   l'obra	   de	   la	   Zaranda	   i	   després	   de	   cada	   representació	   hi	   haurà	   un	   col·∙loqui	   amb	   la	  

companyia.	  

	  

Nadie	  lo	  quiere	  creer.	  La	  patria	  de	  los	  espectros	  

LA	  ZARANDA.	  Teatro	  Inestable	  de	  Andalucía	  la	  Baja	  

Teatre	  Principal	  d'Olot.	  23	  de	  març,	  21h	  Preus	  15€	  /	  10€	  /	  5€	  

Teatre	  Municipal	  L'Escorxador	  de	  Lleida.	  24	  de	  març,	  20:30h	  Preu	  16	  €	  

Teatre	  Bartrina	  de	  Reus.	  25	  de	  març,	  18h	  Preus	  20,	  15	  i	  12	  €	  

Teatre	  Joventut	  de	  l'Hospitalet.	  5	  de	  maig,	  21h	  Preu	  22	  €	  

***	  Al	  final	  de	  totes	  les	  funcions,	  col·∙loqui	  amb	  la	  companyia.	  

	  

PREMSA	  
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