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Rac 1, Catràdio i RNE  totes les agendes / tous les agendas  Emission : La Terribas j 
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Time Out Barcelona – A l’hivern, musica i festa devaient – 18/1 
 
Internet :  
La Vanguardia – La escena contemporanea francofona se cita en Barcelona en el festival OUI ! – 19/1 
La Vanguardia – El Festival OUI ! de Teatre francès oferirà noue spectacles de l’1 a l’11/2   – 19/1 
La Vanguardia 15/2 
Ara.Cat – El Festival OUI ! de Teatre en francès oferira nou espectacles del’1 a l’11 de febrer  - 19/1 
Ara.Cat – la setmana del play – 28 janvier 
Nuvol – La Historia majuscula de Martin Martin – 25janvier  
Nuvol – Je vais au théâtre (à Barcelona) – 26 janvier 
Núvol: https://www.nuvol.com/critica/mon-emploi-est-formidable-nest-ce-pas/  6/2 
Núvol: https://www.nuvol.com/critica/elles-les-intrepides/ 
Nuvol – Grand Show Manipulation – 13/2 
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https://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/les-deux-freres-et-les-lions-neus-
monico-fernandez-85718 
En Platea – El Oui ! festival celebra su 2è edicio en Barcelona – 31 janvier 
El periodico.com - Les mujeres brillan en el festival de teatro en franceés « Oui » - 30/1 
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El Periodico de Extremadura - 30/1 
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lions-y-un-democrate-platos-fuertes-del-oui-esta-semana/ 
Lecool Barcelona- Festivalde teatro en francès de Barcelona – 29 janvier 
Barcelona – El 2n Festival de Teatre en francès presenta ç obres inedites – 26 janvier 
Teatralnet – Barcelona tornara adisfrutar del « Oui ! » Festival de teatre en francès  21 /1 
Teatralnet – El OUI ! Festival de Teatre en francès tanca amb 2 500 assistants – 15/2 
L’Oui ! festival de Teatre en francès de Barcelona tanca la segona edicio amb 2 500 assistents – 15/2 
VilaWeb – L’Oui ! Festival de teatre en francès de Barcelona tanca la segona edicio amb 2 500 assistents – 15/2 
Artezblai – 2ème Oui ! Festival de Teatro en francés de Barcelona – 19/1 
Corporacio Catalana de Mitjans Audiovisuals  - L’Oui ! Festival de teatre en francès de Barcelona tanca la 
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Directe !cat – El Festival OUI ! de Teatre en francès oferirà noue spectacles de l’1 a l’11 de febrer – 19/1 
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15/2 
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Presse en français - Internet 
Regarts.org 
http://www.regarts.org/barcelone/simone-veille.htm 2/2 
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https://www.teatrebarcelona.com/revista/oui-torna-festival-teatre-frances-barcelona 

20 gener 2018 
 

OUI! Torna el Festival de Teatre en francès de Barcelona 
Després d’estrenar-se amb èxit durant el 2017, el Festival OUI! Festival de T(h)eatre en francès de Barcelona realitzarà la seva 

segona edició de l’1 al 11 de febrer. I ho tornarà a fer en diversos espais de la ciutat de Barcelona:  l’Institut del Teatre, l’Institut 

Français, l’Almeria Teatre i La Caldera, incorporant aquest últim com a novetat. 

Enguany s’hi podran veure 9 espectacles (amb un total de 14 funcions) que es representaran per primera vegada a l’estat 

espanyol. Tot són textos escrits per autors francòfons que provenen de França, el Quebec, Bèlgica, Suïssa, el Senegal i 

Romania. Les funcions seran totes en francès i amb sobretítols en català o castellà (excepte les programades a l’Institut Francès). 

La majoria d’aquests autors assistiran a la representació dels espectacles i participaran en els seus col·loquis postfunció.  

El Festival OUI! suposa una excel·lent oportunitat per a apropar-se a les creacions actuals de l’escena francòfona, que han sigut 

curosament seleccionades pels co-directors del Festival, François Vila i Mathilde Mottier, sota els criteris de contemporaneitat, 

qualitat i capacitat d’abordar temes socials de caràcter transversal i universal. L’evolució de la condició femenina, el coratge, el 

capitalisme, la mundialització, la democràcia, l’abandonament, l’ecologia, el somni, la manipulació i el diàleg; seran algunes 

de les temàtiques que es podran trobar en els diferents espectacles programats. 
 

LA PROGRAMACIÓ 

El Festival s’inaugura el dia que coincideix amb el 50è aniversari del maig del 68, i ho fa amb Et pendant ce temps Simon 

Veille, una comèdia humorística sobre l’evolució de la condició de la dona a França des dels anys 50 fins a l’actualitat, a través 

d’escenes de la vida quotidiana i paròdies de cançons. Premi especial del Festival de l’humor de Viena. (Institut Francès. 1/02 20h) 

 
 

A Les Intrepides podrem veure com cinc actrius i dramaturgues interpreten cinc textos escrits per elles mateixes, tots sobre el 

coratge. Cinc peces curtes al voltant de la política, la societat, la covardia, la corrupció i la violència a les dones (Institut Francès, 

3/02, 20h) 



 

En un format completament diferent es presentarà Pulverisés un text escrit en francès per la jove autora romanesa Alexandra 

Badéa, que va ser premiat amb el Gran Premi de la Literatura Dramàtica del centre Nacional de Teatre. Una treballadora xinesa, 

una enginyera búlgara, un tele operador senegalès i un responsable de control de qualitat francès connectats en aquest espectacle 

immersiu sobre la pressió de les empreses als seus treballadors. (La Caldera, 04/02, 18h) 

 

Hugo Paviot escriu i dirigeix La Mante, la història d’un pintor mundialment famós que ja no suporta la mirada d’Anna, la seva musa, 

que confon en els seus malsons amb la seva mare. A partir d’aquí, decideix anar a Espanya, a retrobar la seva mare i els antics 

records d’una societat conservadora i catòlica. (Institut del Teatre, 6/02, 20h) 

 

A Les deux frères et les lions, podrem conèixer en clau d’humor la història real de dos bessons immigrants escocesos que es 

converteixen a finals del segle XX en una de les fortunes més grans de Gran Bretanya. Una faula contemporània que posa de costat, 

amb tota la ironia, capitalisme i democràcia.(Institut del Teatre, 10/02, 20h) 



 

El Festival també inclou dins la seva programació l’espectacle preferit de la premsa del Festival Off d’Avignon 2017: Un 

democrate. Es tracta d’un text escrit i dirigit per Julie Timmerman, sobre la vida i obra d’Eduard Bernays, nebot de Freud i inventor 

als anys vint de la tècnica de manipulació massiva. (Institut del Teatre, 11/02, 19h) 

 

I un espectacle que de segur atraurà al públic jove és Le Quatrieme Mur, a partir de la novel·la de Sorj Chalandon, que es va 

endur el Premi Goncourt des Lyceéns 2013 (que otorguen els estudiants dels instituts de França a les millors obres literàries). En 

plena guerra, un director de teatre viatja al Líban per muntar l’espectacle Antígona d’Anouilh, amb actors provinents de cada camp 

de batalla. Què passa quan dones als enemics l’espai i la possibilitat de parlar? El director Luca Franceschi en fa una adaptació 

amb l’encreuament de diverses tècniques com el Human beatbox, la dansa hip hop i la Comedia dell’arte. (Institut Farncès, 8/02, 

20h) 

 



PROGRAMACIÓ FAMILIAR 

El Festival OUI! inclou dues propostes de teatre familiar. Una d’elles és Deux pas vers les Étoiles, de l’autor quebequès Jean-

Rock Gaudreault que va rebre el Premi del Gouverneur general del Canadà i el Premi Rideau Vox Pares. Es tracta d’un 

espectacle poètic, construït amb una atmosfèra de to oníric, que ens planteja la reflexió: Què en fem dels nostres somnis? (Institut 

del Teatre, 9/02, 10.30h i 20h) 

 

Odysseus Plastok va ser premiat a la categoria de públic jove per l’Avignon OFF 2013. Aquesta peça narra la història del Sr. 

Plastok, una criatura que neix d’una bossa de plàstic i de l’imaginari de dos nens, que acabarà al regne de la ‘Gran Brossa’ on els 

plàstics es reuneixen per descompondre’s. Una història per a fer reflexionar sobre la temàtica de la contaminació, recomanat per a 

nens a partir de 7 anys. (Almeria Teatre, 2/02 19h, 4/02 12h). 

 

I A MÉS… 

A part dels col·loquis postfunció on el públic podrà parlar amb els actors i autors de les peces, el Festival també ha organitzat 

diverses activitats paral·leles, com les relacionades amb el Dia del Quebec, que es celebrarà el dia 8 de febrer a l’Institut del Teatre. 

A les 17h es realitzarà la lectura dramatitzada del text Lumières, Lumières, Lumières, de l’autora quebequesa Evelyn Chenelière 

a càrrec de la companyia Tant per Tant (Mont-real) i Q-Ars Teatre (Barcelona); i a les 18h s’iniciarà una trobada al voltant de la 

traducció amb la mateixa Chenelière i Elisabet Ràfols. 

  

 
 
 
 
 
 



 
https://www.teatrebarcelona.com/concurs/guanya-entrades-dobles-oui-festival-de-teatre-en-frances-de-barcelona 

29 gener 2018 

 

Finalitzat: Guanya entrades dobles per al ‘OUI! 
Festival de Teatre en Francès de Barcelona’ 

 

OUI! Festival de T(h)eatre en francès de Barcelona realitzarà la seva segona edició de l’1 al 11 de 

febrer. Després de l’èxit del 2017, enguany podrem tornar a gaudir de 9 espectacles escrits per autors francòfons, en 

diversos espais de Barcelona. Una oportunitat per conèixer el millor de l’escena francòfona, sense moure’ns de la 

nostra ciutat, amb una acurada selecció d’espectacles en francès, on s’abordaran temes socials de caràcter 

universal; com el capitalisme, el feminisme, la mundialització, l’ecologia, la democràcia, etc. Tots els espectacles 

seran sobretitolats en català o castellà, menys els que es celebren a l’Institut Français. 

Sortegem 1 entrada doble per l’espectacle Pulvérisés (4/02, 18h, La Caldera), una altra entrada doble per la 

peça Le quatrième mur (8/02, 20h, Institut Français), i cinc dobles per l’espectacle Les Intrépides (3/02, 20h, 

Institut Français).  Per a aconseguir-les només has de respondre a la següent qüestió: DIGUES EL NOM DE TRES 

DRAMATURGS FRANCÒFONS, PROGRAMATS EN EL FESTIVAL OUI!. Deixa’ns la resposta als comentaris 

d’aquest post i no t’oblidis dir-nos per quin dia les vols. 

Pots participar fins el dijous 1 de febrer a les 23.59h. Es sortejaran les entrades entre tots els que hagin respost 

correctament la pregunta plantejada. Informarem dels guanyadors en aquest mateix espai i seran notificats per correu 

electrònic. 

Més informació de OUI! Festival de T(h)eatre en francès de Barcelona aquí 

GUANYADORS (Actualitzat) 

Pulvérisés (4/02, 18h, La Caldera). Ariadna R. 

Le quatrième mur (8/02, 20h, Institut Français). Jordi R. 

Les Intrépides (3/02, 20h, Institut Français). Mireia C.B., Sergio, Abril, Pavlo M., Valentina D. 

Enhorabona! 



 
 

https://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/odysseus-plastock-redaccio-84555 

5/02/2018 

 
 

6 grams de plàstic tenen 400 anys d’esperança de vida 

Les bosses de plàstic són molt difícils de reciclar i sovint 

acaben al fons de l’oceà o dins la panxa d’animals en perill 

d’extinció, com per exemple les tortugues. També es poden 

acumular, fins a formar grans extensions d’escombraries, 

com la que ja s’anomena ‘Setè continent’, situada a 1000 

quilòmetres de Hawaii, amb una grandària superior a la suma 

dels territoris d’Espanya, França i Portugal. 

Com explicar tota aquesta barbàrie mediambiental als 

nostres infants? Els autors francesos Agnès Sighicelli i 

Guillaume Edé parteixen de la premissa d’humanitzar el 

perill, i creen aquesta preciosa faula protagonitzada 

per Plastok, una bossa de plàstic que emprèn una autèntica 

odissea al llarg de l’oceà. Un fantàstic món amb increïbles 

criatures creades amb plàstic reciclat, que acompanyaran 

a Plastok en el seu viatge d’autodescobriment. Es trobarà 

amb el seu origen, Mademoiselle Petrol com a mare i un 

científic ‘homo sàpiens‘ com a pare; i també es redimirà del 

seu destí, tot convertint-se en el rei dels materials 

alternatius biodegradables. 

Titelles, música, efectes visuals i molt d’humor per acompanyar als més joves en el seu procés de presa 

de consciència de les seves responsabilitats mediambientals. Una joia que ja ha recorregut gran part del 

territori francès i que hem pogut veure a Barcelona gràcies al Festival de Theatre en francès de Barcelona. 

Tant de bo la puguem veure de nou per aquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
https://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/les-deux-freres-et-les-lions-neus-monico-fernandez-85718 

Una 12/02/2018 Neus Mònico Fernández 

 

 

“Quan més diners guanyem, més ens estimem el meu germà i jo. 

Aquest és el nostre secret” 

“Les deux frères et les lions”, premi de la crítica del Festival d’Avinyó 

2015, és una obra basada en una història real; la de dos germans 

bessons immigrants escocesos, que es van convertir, a finals del 

segle XX, en una de les deu fortunes més grans de Gran Bretanya. 

L’obra explica com dos germans, que van ser víctimes de burles en 

els seus orígens , es van anar mica en mica deshumanitzant per 

acabar convertint-se en un parell d’individus sense cap mena 

d’escrúpols a l’hora de mantenir el seu imperi i estatus social. Gràcies 

a la seva intuïció, a treballar dur, al context històric econòmicament 

favorable, a la industrialització d’Anglaterra, als gloriosos anys 30 i 

l’auge del capitalisme que es viu en el S.XX , van arribar a ser dos 

dels personatges més rics i poderosos d’Anglaterra. 

Per poder escapar de la política fiscal de l’estat, inverteixen els seus 

diners en comprar una illa, Brecqhou ,un paradís fiscal on domiciliar 

el seu imperi .Són els amos de tot ( hotels, comerços, hospitals, 

tramvies,…), el problema sorgeix quan arriben als 70 anys i ho volen deixar en herència a les seves filles. Hi ha una 

llei normanda que no deixa que les dones puguin heretar. Solució : canviar les lleis, per fer possible que les dones 

puguin continuar amb el llegat dels seus pares. Decideixen presentar un recurs a Europa i al Tribunal Europeu de 

Drets Humans. Finalment, en el 2010, Europa i el Tribunal Europeu de Drets Humans decidirà a favor dels dos 

multimilionaris, amb la revocació de la llei normanda. Les filles finalment ho hereten tot, i acaben convertint la illa en 

un parc d’atraccions turístic. 

  

L’obra destaca la capacitat que pot tenir una societat democràtica en crear els seus propis monstres . De fet, van ser 

aquests dos germans dels primers en traslladar les seves empreses, creant filials i un sistema d’especulació 

financera; era totalment necessari evitar el focus polític, per seguir conservant tot el poder que tenien. 

Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre i Romain Berger fan una interpretació brillant. El públic no vam parar de riure. 

El temps realment va passar volant. Tot i que l’obra és en francès, va ser fàcil de poder seguir els diàlegs. El text és 

boníssim, i molt actual. Hi ha moments genials !!! 

Forts i llargs aplaudiments. 

  

Un petit tast del text: 

“Hi ha dues llistes. La llista negra, la dels germans enemics que sembren la mort i el caos: Caín i Abel, 

Eteocles i Polinices. I la llista blanca, la d’amistats llegendari fraternals: Castor i Pollux, Romulus i Remus. 

Definitivament nosaltres pertanyem a la segona.” 



 

 
 

https://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/la-mante-redaccio-88042 
 

Una 16/02/2018 Imma Romero 
 

En les profunditats del 
turment 
La Mante, traduïda al castellà amb el nom 
suggerent de La Mantis, forma part de la 
trilogia creada pel dramaturg francès Hugo 
Paviot, anomenada ‘La trilogie d’Alexandre’, 
sobre la forta herència que poden suposar els 
crims de guerra d’un pare i l’educació franco-
catòlica de la seva mare. 
És en la figura de la mare en qui es centra La 
Mante. Paviot ens convida a fer un viatge a 
les profunditats del turment del seu 
protagonista, Alexandre, un artista visual de 
prestigi mundial, que es troba en una greu 
crisi amb la seva mussa, a qui confon en els 
seus malsons amb la seva mare. 
L’espectacle cerca l’essència teatral, que es 
centra en tres elements: el text, les 
interpretacions dels actors i el disseny 
d’il·luminació. La llum ens enfoca només els 
actors, i a vegades només una part d’ells, per 
tal que l’espectador es senti també atrapat 
per les emocions que aquests ens desprenen; 
com també ho estan els seus personatges de 
les seves pròpies angoixes. Destaquem les 

fantàstiques interpretacions dels tres actors, David Arribe, Paula Brunet Sancho i Delphine Serina; tots 
capaços d’interpretar diferents personatges alhora i de suportar escenes de gran potencial emocional. 

L’obra culmina amb una gran escena catàrtica, aquest cop plena de llum, que suposa el descobriment 
de la identitat per part de l’artista, així com l’alliberament de les seves profundes conviccions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
https://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/un-democrate-ramses-martinez-barquero-86876 

17/02/2018 Ramsés Martínez Barquero 

 

Edward Bernays com a 
excusa i retrat de la 
societat i la manipulació 
que pateix 
Un démocrate tracta sobre la vida d’Edward Bernays 

i ofereix una recreació d’alguns moments importants 

de la seva trajectòria vital. Anne Cantineau, Mathieu 

Desfemmes, Jean-Baptiste Verquin i Julie Timmerman 

presenten la vida d’en Eddie (com se l’anomena 

afectivament durant la representació) de manera 

coral. Cap actor encarna un personatge fixe, sinó que 

les actrius i els actors van rotant els personatges, 

cosa que converteix en Eddie en un personatge coral 

més proper a una figura abstracta, èpica i llegendària 

que a la del simple nebot de Freud. 

El seguiment de la trajectòria vital d’en Bernays es 

recolza en l’elaboració d’un gran mural que marca 

horitzontalment la fi de l’escenari, el qual van 

completant els actors al llarg de l’obra amb les fites 

més importants que es representen a l’obra (la seva 

campanya publicitària amb Lucky Strike, els seus 

problemes amb la ideologia nazi…). Aquest mural 

ajuda a comprendre molt millor el gruix de l’obra, ja 

que visualment situa a l’espectador al moment de la 

vida d’en Eddie Bernays que s’està representant. 

Una gran actuació per part de l’elenc provoca que l’obra tingui moments humorístics, en el qual l’Eddie es mostra com 

un personatge frívol i cínic cap a la societat i l’economia. Aquestes mateixes actuacions a un gran nivell també porten 

la figura de l’Eddie a ser rodejada de certs aires d’admiració en tot el que respon a les contribucions que va fer a la 

publicitat i a l’estudi del comportament de les masses. D’altra banda, els actors també s’encarreguen de mostrar tots 

els desavantatges que va suposar per l’Eddie la seva vocació publicitària (la deshumanització de les masses, la 

pèrdua de vida social, d’amics i inclús de familiars). 

En síntesi, Un démocrate aconsegueix superar els obstacles (la llengua amb un sistema de sobretítols, la possible 

pèrdua d’informació amb un mural, la monotonia amb diversitat de salts temporals, la seriositat amb grans moments 

d’humor) i convertir-se en una obra que parla sobre molt més que la vida d’un home. A Un démocrate es parlarà del 

feminisme, de com d’importants són les masses a les guerres, de l’alienació que ha patit la societat en favor d’un 

sistema de masses que manipula a les dones i als homes d’avui dia… Això sí, sempre des d’una òptica crítica i que 

sembla trobar una llum esperançadora a la fi del túnel de manipulació en el que les masses es troben avui dia.  








































































































































