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Escena

Un moment de l’obra Accions de resistencia’, que aquest dissabte es podrá veure a Valls. f o t o  d t

Espectacle

'Accions de resistencia’
dissabte, al Principal de Valls

L’obra, de la Cía. Susanna Barranco, és una crítica al sistema 
económ lc i social actual. Va guanyar el Preml BBVA de Teatre 2020

REDACCIÓ
VALLS

Aquest dissabte, a les 20 h, conti
nua la gira del 20é Premi BBVA 
de Teatre 2020 amb l’obra guar- 
donada com a millor espectacle 
teatral, Accions de resistencia, de 
la Cia. Susanna Barranco, al Tea
tre Principal de Valls.

Accions de resistencia mostra 
una possible societat futura on 
néixer, viure, treballar i morir es- 
devenen una pega més de l’inter- 
canvi mercantil. A l’obra es barre- 
gen la creado documental, l’espai 
escénic i el text, creant una at
mosfera post-dramática que es 
sitúa entre la realitat i la ficció. Es 
tracta d’una crítica i una reflexió 
sobre la incertesa a la qual estem 
sotmesos, i sobre el tipus de siste
ma económic que habitem i fem 
créixer. Es, en definitiva, una crí

tica a l’ordre mercantil a través 
de quatre accions de resistencia: 
parir, caminar, no produir i morir. 
En una societat on l’eix vertebra- 
dor és el capital, la resistencia a 
les regles imposades pot contri
buir a crear llagos de reciprocitat 
entre nosaltres.

El jurat va premiar l’obra «peí 
risc i el compromís d’una propos
ta que explora diferents formes i 
llenguatges», segons va explicar 
el director del Premi BBVA de 
Teatre, Joan Roura, en nom del 
jurat. Escollits d’entre una seixan- 
tena de propostes teatrals provi- 
nents de companyies d’arreu de 
Catalunya, els espectades finalis- 
tes del Premi BBVA de Teatre 
2020 van ser Solo creo en el fuego 
de Cia. Los Prometidos; Accions 
de resistencia de la Cia. Susanna 
Barranco i La Revelado de la Cia. 
La Rueda/TeatrodeCERCA, que

es van poder veure durant el mes 
de setembre en equipaments de 
Martorell, Igualada i Tárrega.

Perspectiva comunitaria
Directora escénica i audiovisual, 
actriu i autora, Susanna Barranco 
va crear el 1999 la companyia 
que porta el seu nom. Entre els 
seus muntatges destaquen Mou- 
siké, Estridencias, Mordiscos, El 
amor no duele o Demasiado tarde 
para ser pesimista. Els seus pro- 
jectes parteixen d’una perspectiva 
comunitaria, amb la voluntat que 
tot projecte creatiu pugui contri
buir a crear xarxes de contacte i 
oferir la possibilitat de mostrar i, 
al mateix temps, transformar la 
realitat. Així mateix, com a docu
mentalista, ha dirigit diferents 
treballs, entre els quals destaca, 
Heridas, amb el suport de l’Insti- 
tut Catalá de les Dones.

Cartelera
Tarragona

OCINE LES GAVARRES.Tel. 977 55 24 62.
Martes, día del estudiante.

En guerra con mi abuelo 16.10
Los Croods 2 18.00
La chica del brazalete 18.00

Entre nosotras 16.00
14 dias, 12 noches 16.00
Nuevo orden 20.00
The owners 20.15
Woman 18.00
Hasta el cielo 19.30
Y llovieron pájaros 17.00
La última gran estafa 20.10

Salvaje.............................................. 20.25
Wonder Woman 1984 17.00

Cambrils
RAMBLA DE L'ART. Tel. 977 793 994

Y llovieron pájaros 19.45
DatingAmber 18.00
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Tarragona ciutat
Humitat relativa:________ 86%
Pressió: 1.015 hPa

Altres poblacions
Max. Min.

Cambrils 13 9
Cunit 14 9
L’Espluqa de F. 11 5
HortadeSt. Joan 8 5
Marqalef 10 17
St. Caries de la R. 11 9

Patrocinado por
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•  Previsió per a avui
Al matí la nuvolosltat minvará i el 
cel quedará seré o poc ennuvolat 
en general, tot i que fins a mlg matí 
h¡ haurá estrats baixos a punts de la 
depressló central I a valls del 
Prepirineu I alguns núvols alts I 
mltjans al litoral I prelitoral. 
Apartlrdem lgdla, 
crelxeran nuvolades al 
quadrant nord-est, Pirlneu I 
Prepirineu, les quals durant 
la tarda arribaran a la depressió 
central, I delxaran el cel entre mlg 
i molt ennuvolat. A la resta es 
mantlndrá seré o poc ennuvolat, 
si bé es formaran núvols baixos al 
vessant nord del Pirineu.

Barcelona 13 1?
Girona 14 9
Lleida 11 8

Liegenda
A  Núvol Variable Sol

A  Plugims 4$ : Pluja i sol #  Pluja
------ Boira Neu ^  Algua neu

•  Temperatures
La temperatura mínima balxará 
lleugerament o localment de forma 
moderada. La temperatura máxima 
será semblant o pujará un xic.

•  Vent
El vent bufará flulx I de dlreccló 
variable fins a mig matí ¡ novament 
a partir del vespre al Prepirineu i a 
la depressió central, mentre que a 
la resta del terrltori s’imposará el 
component nord I est entre flulx i 
moderat, amb cops forts ais dos 
extrems del litoral. La resta del dia 
el vent quedará fluix ¡ de dlrecció 
variable.

•  Tendencia per a demá
Cel seré en general, o poc 
ennuvolat per alguns núvols alts i 
mltjans al nord-oest a partir de 
mlgdla. La temperatura mínima 
será lleugerament més balxa. La 
máxima será similar. Bufará vent 
de component sud entre flulx i 
moderat al litoral I de components 
sud I oest fluix amb cops moderáis 
a la resta.
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Max. Min. Max. Min.
Albacete 1? 5 Málaqa 19 11
Alicante 16 10 Melilla 17 14
Almería 16 1? Murcia 16
Ávila 9 2
Badajoz 17 7 Oviedo 10
Bilbao 17 8 Palencia 10
Burqos 8 0 Palma M. 15 10
Cáceres 15 6 Las Palmas 21 16
Cádiz 16 13 Pamplona 9
Castellón 1? 9 Pontevedra 14 5
Ceuta 15 17 Salamanca 10
Ciudad Real 14 5 S. Sebastián 12
Córdoba 17 8 Tenerife 7? 17
A Coruña 12 8 Santander 13
Cuenca 11 4 Seqovia 11
Granada 17 5 Sevilla 17 11
Guadalajara 12 4 7

17 10 Teruel 9
Huesca 17 4 Toledo 15
Jaén 15 8 Valencia 14 11
León 10 7 Valladolid 10
Loqroño 9 6 Vitoria 8
Luqo 10 2 Zamora 11
Madrid 13 5 Zaragoza 12
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