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En els proxims deu dies, es concentren 
una desena de festivals de petit form at 
previstos a la cartellera catalana

Festivals 
escenics 
a dojo

Els coloms de ‘Sfumato’ a l’Escena Poblenou i l’ Insolit ■ e . f r e i x a

Jordi Bordes
BARCELONA

La tardor concentra molts 
festivals que s’amunte- 
guen els caps de setmana. 
És una bona notícia que hi 
hagi tan ta  diversitat? In- 
discutiblement. Parlant 
amb la codirectora del 
Passatge Insólit, Emma 
Escolano, sobre les nove- 
ta ts del seu festival de San
ta  Coloma de Gramenet, 
vam acabar exaltant les 
virtuts d’Escena Poblenou 
i de Fira Mediterrania. 
L’octubre, més enlla de 
l’arrencada del Tempora
da Alta, és un mes en qué 
enguany es congreguen 
una desena de cartells. En 
fem una breu descripció i 
us convidem a assistir-hi.

Passatge Insolit
Del 20 al 23 d’octubre, a la 
Torre Balldovina de Santa 
Coloma de Gramenet. Rei
vindiquen els teatres de

barraca, la proximitat i 
l’artesania. És una invita- 
ció a viure vetllades amb la 
tranquil-litat de conversar 
m entre es van succeint les 
diverses actuacions breus 
en petits espais. Hi ha 
xous continus. També s’hi 
fan accions de carrer, com 
Sfumato, diumenge al 
matí (a la foto). La compa- 
nyia Llum de Fideu va pre
sentar un work in pro- 
gress als Embrions de l’Es
cena Poblenou, l’any pas- 
sat. També fan xou al Po- 
blenou, aquest dissabte.

L'Eclosió, el 
BoFestival i 
l'lntangible 
s'estrenen l'any 
de retorn del 
Charlie Rivel

Escena Poblenou
Del 20 al 23 d’octubre, al 
barri del Poblenou. Propi
cien el teatre popular, de 
carrer, i s’obren a nous 
llenguatges, empoderant 
la mirada femenina i tam 
bé la dels instituts. La di
rectora Ada Vilaró presen
ta  la versió escénica de 
S.O.S a la Sala Beckett: La 
memoria del gel.

Festival Berdache
Del 20 al 23 d’octubre, a 
l’Hospitalet de Llobregat. 
Convida a reflexionar so
bre la identitat de génere i 
la diversitat a través de 
l’art, amb una tretzena 
d’actuacions.

BoFestival
Del 20 al 22 d’octubre, al 
campus de la Universitat 
Autónoma de Barcelona 
(UAB). El BoFestival és 
una experiéncia cultural 
d’arts vives en indrets 
singulars. Una passejada

oberta a tothom on desco- 
brir propostes artístiques 
contemporanies de músi
ca, dansa i circ. Totes les 
activitats són gratuitas. 
L’ha  impulsat Marc Olivé, 
programador artístic del 
Mercat de les Flors i mem- 
bre de comissions com Ae- 
rowaves i CircusNext.

Memorial Charlie Rivel
Del 16 al 23 d’octubre. Fe- 
ia quatre anys que no es 
programava aquesta ini
ciativa a Santa Coloma de 
Gramenet: es va anul-lar

l’edició de la pandémia. 
Enguany hi destaca l’en- 
trega del Nas d’Or als pa- 
llassos Los Excéntricos i 
també als desapareguts 
germans Raluy (Carlos i 
Lluís).

Vibe35
Del 21 d’octubre a l’1 de no- 
vembre, es desplega la ini
ciativa Vibe35, que com- 
parteixen el Palau de la Mú
sica, L’Auditori, el Liceu, el 
TNC, el Teatre Lliure i el 
Mercat de les Flors. Ac- 
cions específiques per a jo-

ves de fins a 35 anys a preus 
reduits i amb aftershows.

Festival Classics
Del 28 d’octubre al 21 de 
desembre (amb El cant de 
la sibil-la, al MNAC), es 
programen una quinzena 
d’activitats, entre xerra- 
des, actuacions musicals i 
escéniques. Enguany el te
m a que travessa aquesta 
edició és la metamorfosi.

Eclosió
Del 28 d’octubre a l’1 de 
novembre, la nova fabrica 
de creació a Segur de Cala- 
fell, La Fábrica de Piedra, 
proposa un cartell d’esce- 
na  contemporania multi- 
disciplinari. El lidera Ma- 
ria Stoyanova, una histó
rica de l’Antic Teatre.

Intangible
Del 2 7 d’octubre al 6 de no- 
vembre, a Lleida, arrenca 
un festival multidiscipli- 
nari, que sera tan t presen
cial com virtual.

Festival RBLS
Del 28 d’octubre al 20 de 
novembre, aquest cartell 
que vol connectar amb el 
target jove surt per primer 
cop de Barcelona. A més 
del Tantarantana i la Nau 
Ivanow, es faran funcions 
a Granollers, Sabadell, 
Sant Joan Despí, Santa 
Coloma de Gramenet i Vi- 
ladecans, amb perles com 
ara Ragazz, Excalibur i 
Hermafrodites.

ElPetit
Del 12 al 27 de novembre, 
el festival es desplega en 
onze ciutats catalanes. 
Adregat a criatures de 0 a 
5 anys, programa fins a ca- 
torze espectacles, deu ta- 
llers i una vuitantena de 
funcions. El festival aplega 
un ventall de propostes 
nacionals i internacionals, 
amb companyies d’Holan- 
da, Finlandia, Dinamarca, 
Franga, Bélgica, l’Estat es- 
panyol i Catalunya. ■

Catal u nya ja  té festival 
de cinem a budista
Bernat Salva
BARCELONA

La cineasta Doris Dorrie, 
l’arquitecta Benedetta Ta- 
gliabue, el m estre de ioga 
Xuan Lan, l’escriptor 
Agustí Paniker i la lama 
Guelongma Tsondru són 
alguns dels convidats de la 
primera edició del Festival

de Cinema Budista de Ca
talunya, que tindra lloc en
tre avui i el diumenge 23 
d’octubre, als cinemes 
Verdi de Barcelona, amb 
la crisi climatica, l’educa- 
ció i l’equitat de génere 
com a eixos tematics. 
Montse Castella, directora 
del nou festival, subratlla 
que "és una gran novetat,

a la majoria de ciutats im- 
portants del món ja  fa 
anys que s’estan fent festi- 
vals de cinema budista, pe- 
ró a l’Estat espanyol no se 
n ’havia fet cap mai”. Es 
tracta d’una iniciativa de 
la Coordinadora Catalana 
d’Entitats Budistes, que 
aplega les diferents comu- 
nitats i tradicions, amb el

suport de la Fundació 
Dharma-Gaia i l’Ajunta- 
m ent de Barcelona, i la 
col-laboració de la Budd- 
hist Film Foundation, que 
ja organitza festivals Los 
Angeles, Hong Kong...

Valors del budisme
L’objectiu del festival és, 
segons Montse Castella, 
"mostrar els valors i con- 
ceptes budistes, com la no- 
violéncia, la permanéncia, 
la transitorietat..., que no 
són exclusius d’aquesta 
religió, a un públic ampli a 
través del llenguatge cine- 
matografic.” Les pel-lícu- 
les escollides i els col-lo-

Fotograma de ‘Recuerdos 
desde Fukushima’ ■ a r x iu

quis posteriors tractaran 
aquests valors. En total hi 
ha vuit projeccions de dife-

rents documentals i pellí- 
cules, la meitat dels quals 
estaran subtitulats en ca- 
tala i la resta, en castella. 
L’alemanya Doris Dorrie, 
convidada d’honor del fes
tival, presentara el seu 
premiat film de ficció Re
cuerdos desde Fukushi- 
ma (2016). El tem a de 
l’educació sera abordat a 
Los educadores felices 
cambiarán el mundo, 
amb preséncia d’Agustí 
Paniker. Ha nascut la ges- 
hema explora la igualtat 
de génere al budisme segu- 
in t el camí d’una monja 
per arribar al grau monas- 
tic més alt.N
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