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INSTRUMENTALDirecció-: Iván Morales 

CRITICA DE JORDI BORDES - 20/6/2019  

Implacable i, alhora, esperançador  
 
Atrevir-se a posar a l'escena el llibre Instrumental, en què James Rhodes explica el 

seu infern pel patiment d'abusos sexuals, quan era un infant és d'una gran valentia. 

La proposta, liderada pel director Ivan Morales, és molt despullada: administra la 

informació amb molta sensibilitat. I ho fa amb un Quim Àvila que demostra una gran 

versatilitat. Com ja va fer a Ricard de 3r i com també va lluir en Àngels a Amèrica (en 

el polèmic paper d'infermer negre).  

La proposta integra l'espectador en el refugi de Rhodes, al seu estudi. Enmig de 

cables, focus, llibres i vídeos i una butaca ell va reaccionant davant d'un mur de 

matalassos de gimnàstica. El públic, per moments, també està il·luminat (Àvila s'hi 

dirigeix puntualment). Però en comptes dels típics focus que enfoquen des de la 

parrilla de l'escenari (tipus concert). Ho fa il·luminant l'espai amb llums amb filtre 

càlid, des del darrere. Tots hi som i ningú queda encegat. El mateix actor s'encarrega 

d'encentdes alguns canals.  

La seva experiència es va desgranant amb la velocitat calmada de "La Chacona" de 

Bach, revelant pas per pas, el que s'explica. La sonoritat recerca per moltes bandes 

(incessantment), versionant, variant velocitats i, a l'hora de dir el text pronunciant-

ho des de diferents formes (amb micro i música de fons, o directament nu a públic 

amb una gran intensitat. Una muntanya de'mocions que conjuga en primera persona 

(sent Rhodes) o en tercera, aclarint que és Àvila que parla del músic. 

El director comentava en la presentació a la premsa que no s'obviés el moviment 

actoral. Certament, no hi ha una vistosa coreografia. El treball ha estat el de ser el 

de dotar un moviment al personatge directe, franc amb algunes notes de lluïment 

per la coordinació de moviment (que revelen moments 'èxtasi, de perill, i sí, també 

d'una certa follia). La peça ressona en latituds molt similars, en aquest sentit, als 

de Suite TOC Núm 6 de Les impuxibles. El final té una força irresistible, que permet 

compartir les pors i inseguretats amb el personatge i alhora disfrutar-lo, després de 

practicar les sis setmanes de classes de piano, per interpretar un a sonata curta i 

enrevessada que posa la pell de gallina. Ho fa com a comiat i quan el públic pot 

entendre com cada nota expresa un clam de sortida del pou, abocat per l'abús i pel 

suïcidi. El fill és la seva taula  de salvació. I el piano, és clar. 

Aquest muntatge també dialogaria molt bé amb Wasted. O, fins i tot, amb Sé de un 

lugar. Perquè hi ha una conversa de confiança, sovint en un espai  que pren forma 

de refugi. També lliga bé per la seva recerca en trobar noves formes teatrals, treure 

l'artifici. Ben diferent, d'altres peces d'aquest director on la responsabilitat d'agradar 

a un gran públic malmet aquest punt de valentia. és el cas de les celebrades pel 

públic (això sí) La calavera de Connemara i  La partida d'escacs. En les propostes per 

a gran públic, també hi caben mirads profundes i sensibles com les d'Instrumental. 

Segur. 

Si aneu amb temps, entreu abans al pati de butaques. Assistireu a un primer bany 

de sonoritat i llum, que introdueix molt bé al lloc d'intimitat. Una instal·lació quasi 

onírica que remet a la calma i  matís d'El bosque (tot i que només té una durada de 

25 minuts i que res es construeix, pe`ro sí que destaca elements amb una llum 

suggerent i meticulosa, alhora. 
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'Instrumental', primera 
adaptació n teatral del libró 
hómó nimó de James Rhódes 
19 JUNIO 2019

El Teatre Lliure de Barcelona estrena la primera adaptación teatral de la 
novela autobiográfica de James Rhodes 'Instrumental: A Memoir of 
Madness, Medication and Music', que se podrá ver en Montjuïc del 19 al 30 
de junio. Iván Morales dirige a Quim Ávila, que se pone en la piel del 
escritor británico e interpreta un monólogo contra el abuso sexual infantil 
y sobre el poder sanador de la música. 
 
Morales, director de la adaptación, convierte la experiencia vital de Rhodes en 
un monólogo que denuncia la pederastia y defiende la capacidad transformadora 
del arte, en especial, de la música clásica. "Es pertinente y urgente sacar la 
pederastia de la invisibilización", comenta el director, que cree que "ahora el 
inconsciente colectivo está preparado ya para hablar de estos temas tabúes".

La música tiene un papel fundamental en la historia y así se ha plasmado en el 
espectáculo, que se materializa con la inclusión de un tocadiscos y unos cuantos 
vinilos dentro de una escenografía de gran sencillez y sobriedad. Jordi Busquets 
firma la música de 'Instrumental', que incluye temas de Bach, Mozart y originales, 
como la versión electrónica del tema estrella de la novela, la 'Chacona' de Bach.

Además, la versión teatral se construye a partir de los conceptos de refugio y de 
autenticidad escénica. 'Instrumental' convierte todo el espacio, escena y grada 
incluida, en un único espacio donde el espectador es invitado a participar de lo 
que ocurre sin ningún artificio. Incluso, Ávila, más allá de su interpretación, se 
encarga también de poner la luz y la música del espectáculo en vivo y en directo, 
además de tocar el piano. "Este espectáculo sólo se podía hacer con alguien 
como Quim", afirma Morales.

Según Ávila, la obra busca hacer empatizar al espectador con esta lacra 
social "más cercana de lo que pensamos" y "apaciguar colectivamente el 
sufrimiento de las personas que han sufrido abuso".

El espectáculo ha contado con el asesoramiento y el acompañamiento de la 
Fundación Vicki Bernadet contra el abuso sexual infantil, que la premió en 2017 
con el Fada a la Cultura. De hecho, el 21 de junio tendrá lugar una charla con el 
equipo artístico y la misma Vicki Bernadet después de la función. Se ha 
anunciado también la adaptación cinematográfica de la novela, que empezará a 
producirse en el Reino Unido a finales de 2019, protagonizada por el actor 
Andreu Garfield.
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El Festival Grec apuesta por la coproducción 

de espectáculos contemporáneos 
REDACCIÓN 19/06/2019 16:22 

Barcelona, 19 jun (EFE).- El Festival Grec ha apostado en su edición 2019 por la 

coproducción de espectáculos contemporáneos, como "Bruels", "Flam" y "AM27", en 

cuya creación también se ha involucrado el Institut del Teatre (IT). 

Una de estas propuestas, "Flam", creada por Roger Bernat, figura dentro del proyecto 

pedagógico de postgrado ITTeatre, que ha permitido a varios actores graduados de la 

Escuela Superior de Arte Dramático del Institut del Teatre participar como intérpretes en 

esta pieza. 

"Flam", que podrá verse entre el 11 y el 14 de julio en el CCCB, nace de una anécdota 

vivida por Bernat, a quien dos actrices acusaron de "hacer un teatro sin emociones" y 

"demasiado conceptual". 

Como respuesta a esta afirmación, Bernat ha creado un espectáculo hecho de "emociones 

encontradas", que no se buscan mediante una historia o unos personajes; una "partitura" 

en la que un grupo de actores y actrices lloran y ríen sobre el escenario "sin ninguna 

justificación ni moralidad". 

La coreografía galardonada con el Premio de Danza del Institut del Teatro 2018, "AM27", 

de Javier Guerrero, es otra de las propuestas que el Grec ha puesto sobre la mesa esta 

edición, programándola en la sala SaT! entre el 14 y 15 de julio. 

En este espectáculo, Guerrero ha creado un mundo "indeterminado", construido sobre 

"las ruinas de un progreso extinguido" a través del cual el autor investiga los mecanismos 

de la memoria, la repetición y la transformación de un mundo en otro diferente. 

Durante el show, los bailarines de la pieza utilizarán su cuerpo para ayudar al público a 

responderse la pregunta que ha dado pie a la pieza: "¿Ahora que nos damos cuenta de que 

la forma actual de sociedad está fracasada y de que todas nuestras esperanzas estaban 

depositadas en ella, qué nos queda?". 

Otra de estas coproducciones del Grec y el Institut del Teatre es la pieza teatral "Bruels", 

de la compañía La Llarga, que investiga "los lamentos que cada uno de nosotros sentimos 

durante la noche y nos hacen dar vueltas en la cama", en palabras de los componentes del 

grupo, Rebecca Alabert, Joan Marmaneu, Juan Pablo Mazorra e Iona Balcells. 

Esta obra, que podrá verse en el Teatre Lliure entre el 26 y el 28 de julio, parte de una 

leyenda típica del Empordà que los actores transforman para sacar a la luz "las palabras 

que se callan, las historias del pasado que se cuentan a medias y las que conforman 

secretamente una realidad para la que no nos han preparado". 

Una de las propuestas más innovadores de esta edición será "Cases", de la escenógrafa 

Xesca Salvà, una obra autónoma de pequeño formato sin actores y actrices, que se 

instalará en La Pedrera entre el 14 y el 17 de julio. 

Dos personas se sentarán, durante unos quince minutos, delante de pequeñas casas de 

muñecas. A partir de aquí, empezarán a escuchar una mezcla de historias contadas por 

mujeres de diferentes colectivos femeninos e instrucciones para que manipulen los 

objetos que tienen enfrente, siendo conducidos de esta manera a través de una "vivencia 

particular". 

Con esta idea, Salvà quiere plantear una "reflexión sobre el espacio como edificación 

audible y sobre el sonido como arquitectura sonora" partiendo del juego, pero también 

"reivindicar la intimidad" y "homenajear lo banal, cotidiano y obvio" de la vida. EFE 
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Un nou capità a la
Mostra d’Igualada

L’APUNT de Titelles de Lleida i La Baldufa) i com a productor i
gestor cultural. Ara, comença un període en què el seu
projecte s’ha de consensuar amb l’equip format per
les institucions (la Generalitat i l’Ajuntament, princi-
palment). El teatre familiar és el que es mou amb els
caixets més baixos, habitualment, però és un sector
en alça, pel valor que li donen les famílies.Jordi Bordes

Ramon Giné serà el nou director artístic de la Mostra
d’Igualada. Per un període de dos anys, prorrogables
fins al 2023. Substituirà Pep Farrés, que havia estat di-
rigint la mostra des del 2015. El concurs públic ha tor-
nat a triar un perfil que coneix molt bé el sector. Per-
què Giné ha desenvolupat tots els papers de l’auca a
Igualada: com a actor (amb Zum Zum Teatre, el Centre

dos Oscar per Philadel-
phia (1993) i Forrest
Gump (1994).

Tom Hanks va recordar
que la seva joguina preferi-
da era un home de l’espai
articulat. “Si encara el tin-
gués, el portaria a tot ar-
reu, fins al meu llit de
mort.” Defineix Woody
com “un líder que s’en-
fronta amb confiança a
una crisi provocada pels
canvis; totes les pel·lícules
de Toy story tracten d’ai-
xò”. En aquesta ocasió,
Bonnie, la nena propietà-
ria de les joguines, fabrica
un nino amb una forquilla,
Forky, que s’escapa du-

rant un viatge en carava-
na. Woody intenta recupe-
rar-lo.

Tom Hanks destaca el
treball d’equip: “Transme-
tre les emocions és un pro-
cés complex, i ho aconse-
guim a través d’un treball
conjunt. Jo he estat quatre
anys anant a enregistrar
davant un micròfon cada
sis o vuit mesos, i he anat
descobrint la història.” La
pressió va ser màxima:
“Fins i tot els lavabos d’ho-
mes de Pixar s’indiquen
amb la imatge de Woody.
Això és molta pressió!”

Tom Hanks sent el ma-
teix respecte per la comè-
dia i el drama: “Tinc molta
sort, perquè la primera fei-
na d’actor que vaig fer va
ser en una companyia de
teatre, fent repertori clàs-
sic. Fèiem sis obres de dife-
rents gèneres, i per mi no
hi havia cap diferència en
la implicació del públic,
tant en la comèdia com en
el drama. Has d’aconseguir
fer-los reals sempre.” Amb
l’autenticitat que
reivindicava al principi. ■

“Vull interpretar
coses reals, i
sovint els papers
de malvats no
són gaire
versemblants”

Aquest vespre s’obrirà una
de les sales temporals del
Museu Nacional de Catalu-
nya (MNAC) amb una ex-
posició que representarà
un salt conceptual molt
gran per al museu i que fa-
rà que el còmic consolidi el
seu paper com a part del
seu discurs artístic i, per
extensió, com a part de to-
ta la narració creativa ca-
talana. La mostra El Víbo-
ra.Comix contracultural
recull la primera etapa
d’una publicació creada
l’any 1979, ara fa quaranta
anys, que si en aquella èpo-
ca trencava totes les barre-
res de correcció política i
social, a ulls d’ara encara
sorprèn més la llibertat
mental i gràfica amb què
van treballar els autors
fundacionals sota la direc-
ció de Josep Maria Beren-
guer.

La mostra és una col·la-
boració de Barcelona Co-
mic i el MNAC i ha estat co-
missariada per l’especia-
lista Toni Guiral, que ha
tingut el suport en la seva
tasca d’un dels conserva-
dors del museu, Àlex Mi-
trani.

Tot i que es tracta d’una
exposició de format mitjà,
la mostra abraça diferents
angles de visió per aconse-
guir el didactisme de fer
veure que aquells autors
dels primers víbores van
ser autèntics artistes i be-
vien tant de la tradició de
la historieta com de les
tendències de l’art con-
temporani. Aquesta mira-
da va fer que molts d’ells
desenvolupessin variades
carreres creatives. A tall
d’exemple, Montesol es va
dedicar a la pintura i Ma-

riscal, al món del disseny.
Una de les peces que ve a
representar aquest con-
cepte és una quadre de
gran format de Roger Sub-
irachs, fill de l’escultor Jo-
sep Maria Subirachs, que
dona començament al re-
corregut i que continua
amb les proves de les cober-
tes del primer número que
va dibuixar Nazario i en les
que es pot comprovar que
en un principi la revista ha-
via d’anomenar-se GO-
MA-3, en un moment àlgid
d’ETA i de l’utilització de
l’explosiu Goma-2 en els
atemptats. Sembla que hi
va haver qui va desaconse-
llar a Berenguer que triés
aquesta capçalera. El gra-
fisme del títol definitiu va
ser obra del dissenyador
America Sánchez.

La mostra continua amb
una selecció de portades
d’aquesta primera etapa en

què s’ha procurat reflectir
el vessant de creadors de
portades dels autors que in-
tervenen a la mostra amb
obra original, que, a banda
dels esmentats, són Max,
Gallardo, Tornassol, On-
liyú, Mediavilla, Martí, Jai-
me Martín, Carratalà, Cee-
sepe, Pàmies, Calonge i
Pons. Un món molt mascu-
lí que a diferència d’ara no
tenia el protagonismede les

dones, llevat del de Marta,
Isa Feu i Laura, que van ser
unes autèntiques capda-
vanteres en el còmic
d’avantguarda que repre-
sentava El Víbora.

La iniciativa d’El Víbora
va sortir de les trobades
com a veïns de la Floresta
de l’editor Josep Toutain i
Berenguer, que en un prin-
cipi tenia una idea diferent
de publicació. Volia una re-
vista amb més text i més
debat, però Toutain, que
era al cim de la seva carrera
triomfant amb la seva
agència d’autors i amb la
publicació de còmic cièn-
cia-ficció 1984, el va con-
vèncer. I durant molt de
temps El Víbora va vendre
40.000 exemplars men-
suals. De la seva època va
ser la que més va durar al
mercat, això sí, fent con-
cessions a l’erotisme en l’úl-
tima època. ■

Els ‘escurçons’
prenen el MNAC
Jaume Vidal
BARCELONA

El Museu d’Art de Catalunya incorpora el còmic en el
seu discurs amb una exposició sobre ‘El Víbora’

Toni Guiral, comissari de la mostra, ahir al MNAC ■ V.B.

Als anys vuitanta
la revista
‘underground’
venia 40.000
exemplars
mensuals



Cataluña

Una visitante en 
una de las salas 

del Mnac con, en 
el centro, uno de 
los originales de 

Mariscal para «El 
Víbora»

V. Fernández - Barcelona

Desde hace un tiempo que el 
Museu Nacional d'Art de Cata-
lunya (Mnac) explora todos los 
lenguahes artísticos posibles, y 
en ellos está también el cómic. 
Las colaboraciones con el salón 
barcelonés dedicado al noveno 
arte han desembocado en algu-
nas exposiciones y colaboracio-
nes interesantes. Dentro de esta 
línea está una nueva propuesta 
museística que ya puede visitarse 
en las salas del Mnac.

El protagonismo es para «El 
Víbora», la más mítica de las 

El Víbora se 

hace museo
El Mnac dedica una 
amplia exposición a la 
publicación mítica 
del «underground» 
barcelonés

MNAC/EFE

publicaciones que aparecieron 
en Barcelona de la mano del «un-
derground» gracias a autores de 
la talla de Mariscal, Nazario, 
Gallardo, Max y muchos otros, 
todos ellos presentes en esta 
muestra. 

 «El Víbora. Comix contracul-
tural» es una muestra, homenaje 
a la desaparecida revista, testi-
monio de los tiempos del adveni-
miento de la democracia en Es-
paña y de la eclosión en el país del 
movimiento «underground», 
cuando se cumplen cuarenta 
años de la aparición de su primer 
número, en diciembre de 1979.

Cerca de un centenar de porta-
das, 38 obras originales, fotogra-
fías de la época y documentación 
complementaria conforman el 
proyecto, organizado conjunta-
mente con Ficomic, que podrá 
verse en el museo de Montjuïc 
hasta el 29 de septiembre, comi-
sariado por Antoni Guiral, con la 

colaboración de Àlex Mitrani, 
conservador del Mnac.

Entre los dibujos que se expo-
nen destacan algunos de los ori-
ginales que se publicaron en el 
número extra sobre el 23-F de 
autores como Isa Feu y su «El 
teléfono... La espera». Otra pieza 
importante es la primera porta-

da, obra de Nazario, expuesto 
junto a una prueba en la que 
aparece la palabra Goma3, que es 
el primer nombre que maneja-
ban los artífi ces de la publicación, 
pero que fue desaconsejado por 
las connotaciones que podía te-
ner con un explosivo utilizado 
por ETA.

DÓNDE: Museu 
Nacional d'Art de 
Catalunya (Mnac).

CUÁNDO: Hasta el 
29 de septiembre.

La exposición recoge numerosos originales. 
Pepe Serra,director del museo desveló ayer 
que el Mnac ha incorporado recientemente, 

gracias a la donación de Joan Ramon 
Guzmán, la obra de gran formato «Amor en 
Vallvidrera», en proceso de restauración, y 

en la que participaron artistas de Barcelona y 
Madrid como Peret, Gallardo o Roger

El director del Festival Grec, Cesc 
Casadesús, presentó ayer las 
piezas programadas en el Antic 
Teatre: «Pienso casa, digo silla»,  
«A nation is born in me» y «La 
Ciudad», obras «innovadoras, 
arriesgadas y críticas» que con-
forman «la escena teatral más 
novedosa» y que han sido creadas 

R.B.  - Barcelona

El Antic Teatre acogerá las piezas más «arriesgadas y críticas» del Grec

por exalumnos del Institut del 
Teatre. 

El primer espectáculo en pre-
sentarse será «Pienso casa, digo 
silla», de Los detectives, que entre 
el 4 y el 7 de julio encarnarán a 
visionarias de la Edad Media 
como Hildegarda de Bingen con 
el objetivo de «mirar al pasado 
para recuperar aquello que he-
mos perdido en el presente» y 

refl exionar sobre «el potencial de 
la fe y de la entrega total».  Dos 
actrices y una bailarina (Mario-
na Naudín, María García Vera y 
Marina Colomina) crearán una 
«escena híbrida» en la que se 
apuesta por un «teatro coreogra-
fi ado», o unas «coreografías tea-
tralizadas», que juegan con la 
«exposición total del intérprete» 
y con la utilización de «visiones 

proféticas, hipnosis catárticas, 
danzas anacrónicas y canciones 
del más allá».

En «La Ciudad», una propuesta 
de Verónica Navas que podrá 
disfrutarse entre el 11 y el 21 de 
julio, nueve espectadores se sen-
tarán junto a la artista alrededor 
de una mesa-pantalla sobre la 
que aparecerá la urbe «en toda su 
dimensión». En un espectáculo 

que pivota entre el audiovisual y 
las artes en vivo, Navas recrea 
una ciudad a través de proyeccio-
nes, objetos y relatos que desve-
lan todo aquello que pasa des-
apercibido en una ciudad y que 
convierten al espectador en «per-
former» gracias a la confi anza 
procurada por el entorno de inti-
midad en el que se desarrolla la 
pieza.
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MATÍAS NÉSPOLO 

El autoproclamado 
«mejor novelista del 
mundo», novelista a 
secas porque el 

hard boiled considera que le queda 
pequeño y él está para más, puede 
que tenga muchos defectos –las refe-
rencias a su vestuario alternando en-
tre pajaritas y camisas hawaianas no 
entran en este apartado–, pero si hay 
algo de lo que jamás peca, es de fal-
ta de ambición. Y, por supuesto, de 
salvajismo. No en vano la crítica lite-
raria de su país lo ha bautizado con 
el bonito mote de «perro diabólico de 
la literatura» o «rabioso».  

El gran fresco de la historia ame-
ricana, pasado por el tamiz delictivo 
de los bajos fondos de la costa oeste 
que comenzara en 1987 con La dalia 
negra, la primera novela, adaptada a 
la pantalla grande, que daría pie al 
primer Cuarteto de Los Ángeles, ya 
tiene una pieza más. James Ellroy 
(Los Ángeles, California, 1948) ya va 
por su segundo cuarteto, tras al inau-
guración del nuevo ciclo en 2014 con 
Perfidia. (El lector ingenuo que crea 
que a este ritmo llegará pronto a na-
rrar hasta las Torres Gemelas, mejor 
que no se engañe. Porque el ameri-
cano ha repetido en varias ocasiones 
que no le interesa el presente ni la 
historia reciente. Se siente cómodo 
en la época de su madre, asesinada 
en truculentas circunstancias).  

Se trata de This Storm, la segunda 
entrega del segundo cuarteto, ya pu-
blicada en Inglaterra y Estados Uni-
dos y recién salida del horno analó-
gico y en imprenta mayúscula (Ell-
roy jura que jamás usará un 
ordenador), que Literatura Random 
House publicará el 5 de septiembre 
con traducción de Carlos Milla.  

Estamos en enero de 1942, aún 
humea el puerto de Pearl Harbor, 
bombardeado por los nipones el 
mes anterior. La Segunda Guerra 
Mundial no sólo es el tema de todas 
las conversaciones, sino que en Los 
Ángeles es la baza de todo tipo de 
negocios turbios. Reaparece Elmer 
Jackson, la violenta oveja negra del 
Departamento de Policía de L.A. de 
Perfidia, y lo que parece un asesina-
to más (un cuerpo en Griffith Park) 
se revela, al cabo de casi 700 pági-
nas de salvaje caos, mucho más: 
campos de confinamiento de ciuda-

NÓRDICA PREFERIRÍA 
NO HACERLO  
Pero lo hace. La editorial 
madrileña dirigida por 
Diego Moreno rinde el 
enésimo y merecido 
homenaje a Herman 
Melville y a su universal 
amanuense de la ficción, 
aficionado a los 
panecillos de jengibre y a 
poco más, que haría 
célebre aquella frase 
emblema de la desidia: 
«Preferiría no hacerlo». 
Tras la no muy lejana 
publicación de Benito 
Centeno, Nórdica 
Editorial publica ahora 
en edición de lujo, 
ilustrada por Javier 
Zabala, el imortal 
‘Bartleby, el escribiente’ 
para conmemorar el 
bicentenario de su 
nacimiento el próximo 1 
de agosto.  
 
L’ALTRA COMPLETA LA 
SAGA KNAUSGARD 
La última entrega de la 
titánica proeza 
autobiográfica ‘Mi lucha’ 
llega finalmente a los 
lectores catalanes y 
castellanos, de la mano 
de L’Altra Editorial y 
Anagrama, con las 
traducciones de Carolina 
Moreno y Lorenzo 
Asunción y Kristi 
Baggethun, 
respectivamente. Se 
trata del sexto volumen 
de Karl Ove Knausgard, 
‘Final’, publicado 
originalmente en 2011 y 
en el que viaja, 
curiosamente, al inicio 
de la serie: cuando 
publicó ‘La muerte del 
padre’ y se enemistó con 
su tío. 

James Ellroy regresa 
en la ‘rentrée’ con 
‘Esta tormenta’,                           
la ambiciosa y 
provocadora 
segunda parte                             
de ‘Perfidia’, 
ambientada en el 
convulso marco del 
bombardeo a Pearl 
Harbor y la Segunda 
Guerra Mundial. 

danos americanos de origen japo-
nés, conspiraciones quintacolumnis-
tas, tráfico de personas y de heroína, 
brutales torturas sin anestesias lite-
rarias, orgías nazis (con sonados ca-
meos de estrellas participantes co-
mo Orson Welles) y, por supuesto, 
extorsión y corrupción policial y po-
lítica a raudales. «Un guion hiperca-
feinado», dice The Guardian, donde 
toda investigación al uso es imposi-
ble no sólo porque la muerte cotice 
al alza, sino porque «los personajes 
importan mucho menos que el mun-
do cínico y conspirativo que repre-
sentan». La cosa promete. 

LLL 
En las 672 páginas de ‘Esta tor-
menta’ cabe de todo: conspira-
ciones, tráfico de personas, he-
roína, torturas y orgías nazis...

RAFAEL VALLBONA 

Deia Claude 
Mesplède que la 
crítica literària, 
sempre 

plàcidament submisa a la burgesia 
benpensant, va anorrear i 
menystenir durant anys el gènere 
policíac qualificant-lo poc menys 
que de subproducte reaccionari. 
Ara els prejudicis s’han esvaït, 
relativament, fins i tot aquí. Les 
avui anomenades literatures 
policíaques gaudeixen d’un 
enorme èxit popular, i moltes de 
les seves claus temàtiques i 
formals s’han escampat a la resta 
de la literatura, inclosa la narrativa 
audiovisual. És hora, doncs, de 
fixar els paràmetres del gènere, les 
etiquetes i la terminologia, des 
d’una perspectiva oberta, 
contemporània i sense 
sectarismes; un treball més analític 
que descriptiu o enciclopèdic. Una 
feina de risc intel·lectual. 

Això és el que han fet dos dels 
especialistes més prestigiosos del 
gènere negre de tot l’estat: en Jordi 
Canal i l’Àlex Martín. Al treball en 
dos volums, titulat Trets per totes 
bandes, la primera part del qual 
acaba de sortir al mercat en català i 
castellà, més enllà del compendi 
s’han endinsat en el pantanós 
terreny d’explorar i endreçar 
críticament l’arbre genealògic 
policial. No és un diccionari, ni una 
guia, ni molt menys un manual: 
Trets per totes bandes és un estudi 
que interpreta, classifica i proposa 
un mètode de lectura i anàlisi 
moderna per a les literatures 
policíaques. Un treball de 
semiòtica, una obra fonamental per 
entendre bona part de la cultura de 
masses d’avui, un text que hauria 
ser material universitari si les 
facultats de comunicació 
s’interessessin a entendre el món 
real. Un llibre que, amb la implosió 
de les claus narratives de la 
literatura policíaca a totes les 
formes de narrativa moderna, 
hauria pogut firmar en Romà 
Gubern.

James Ellroy en 
octubre de 2018, 
en Barcelona.  
ANTONIO MORENO

CARLES SANS 

En 1986 Dagoll Dagom, 
Tricicle y la empresa de 
management y produc-
ción Anexa entrábamos 
a gestionar el Teatre 

Victòria de Barcelona. Ese mismo año 
nacía en Badia del Vallès Antonio Díaz 
Cascajosa, que 33 años después es cono-
cido artísticamente como el Mago Pop, 
el profesional de la magia con más éxito 
de España y que esta semana pasará a 
ser el nuevo propietario del histórico tea-
tro del Paral·lel que, ininterrumpidamen-
te ha sido teatro desde 1905. Esas tres 

compañías, bajo el nombre de 3X3, he-
mos programado con la idea de hacer un 
teatro popular de calidad, tal como escri-
be Joan Lluís Bozzo en el memorándum 
que se presentará la próxima semana 
ante la prensa como compendio y despe-
dida de la labor realizada por la empresa 
gestora y que deja un teatro con unas 
instalaciones modélicas y con unos re-
sultados artísticos notables. Hay que de-
jar constancia de las obras realizadas en 
1991, cuando el teatro se reconstruyó 
por completo. Han actuado en su escena-
rio La Cubana, Vol Ras, Comediants, Jo-
glars o, por supuesto, Dagoll Dagom y 

Tricicle, compañías emblemáticas todas 
surgidas entre los años 70 y 80 y que han 
representado un cambio en la forma de 
entender y producir el teatro en España. 
A lo largo de estos 33 años de gestión 
han pasado 7 millones de espectadores, 

con un total de 8.929 representaciones. 
Unas cifras espectaculares que hacen 
que nos sintamos orgullosos de haberlo 
conseguido a pesar de la precariedad de 
un negocio que solo eventualmente pro-
porciona beneficios. Por lo que a mí res-
pecta, con Tricicle hemos actuado con 
siete espectáculos, arrojando la cifra de 
un millón de espectadores, lo cual, con 
toda seguridad, representa un hito histó-
rico y mundial por lo que respecta al tea-
tro de gesto.  

Vendimos el Victòria y atrás quedan 
los malos tiempos, las subidas del IVA, 
las producciones fallidas, las temporadas 
discretas, y le decimos adiós con orgullo 
y cierta tristeza. Es curioso, pero ayer lo 
miré por última vez como algo propio y 
lo vi más bello que nunca. En teatro se 
desea mucha mierda en lugar de suerte; 
a su nuevo inquilino, por si acaso, le de-
seamos ambas cosas.

PRISMA   
EL ADIÓS A UN VICTÒRIA LLENO DE FUTURO

Por su escenario han pasado La 
Cubana,  Comediants,  Joglars,  
Dagoll  Dagom, Tricicle  y. . .  más 
de 7  millones de espectadores

ADDENDA 

TRETS CLÀSSICS

SECTOR EDITORIAL

EL PERRO DIABÓLICO 
MUERDE OTRA VEZ
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RICARD ROBLES

Apuesta por lo 

emergente para 

el Sónar

7 El festival Sónar 2019 
subirá al escenario a es-
trellas globales de la 
electrónica de baile y rit-
mos urbanos y artistas 
emergentes que prota-
gonizarán la música del 
futuro, como A$AP 
Rocky y Bad Bunny, en 
una edición que rastrea 
la cultura en los márge-
nes, con talentos que 
tratan de salirse de los 
moldes, según el direc-
tor del festival.

QUIM TORRA

Arenga política  

a los Mossos 

d’Esquadra

8 El presidente de la 
Generalitat pidió ayer a 
los nuevos agentes de 
Mossos d’Esquadra y 
policías locales que en 
su trabajo recuerden 
que «por encima de to-
do están siempre las li-
bertades civiles y demo-
cráticas», valores de los 
que tendrán que ser ga-
rantes, insistió. Su aren-
ga juega nuevamente a 
la ambigüedad que de-
fiende al cuestionar la 
ley como prioridad.

Una exposición del CosmoCaixa de 
Barcelona permite conocer la fau-
na que habitó la península ibérica 
hace nueve millones de años, en la 
que destacan desde grandes preda-
dores, como el tigre de dientes de 
sable, hasta mastodontes, rinoce-
rontes o jiráfidos, sin olvidar la mi-
crofauna.  

La exposición Sables y masto-
dontes, organizada por ‘la Caixa’ y 
el Museo Arqueológico Regional de 
la Comunidad de Madrid, contiene 
160 piezas originales de las espe-
cies que vivieron durante el Mioce-
no, halladas en los yacimientos ubi-
cados en la localidad madrileña de 
Torrejón de Velasco, según informa 
Efe.

LA LUCIDEZ en ocasiones es callada. No hay nada peor que una sociedad de-
cidida a pensar que se le ha pasado el tiempo a una persona brillante. ¡Conoz-
co a tantos lúcidos escondidos! Individuos a los que, por lo que sea, se ha deci-
dido prestar poca atención. María José Ragué, crítica teatral de este diario des-
de hacía más de 25 años, investigadora teatral, primera doctora de Teoría e 
Historia del Teatro junto a Ricard Salvat en la UB, feminista, verdadera impul-
sora de la cultura beat en Barcelona, autora de ensayos y conocedora de aque-
llo que se denominó «contracultura» gracias a su paso por el Berkeley de los 
60 y sus conversaciones con Allen Gisberg o Alan Watts recogidas en el libro 
California Trip (Kairos), obra muy adelantada a su época.       

De la Ragué se decía que siempre tenía mal humor. No fue fácil su vida. 
Puede que por ello se refugiara en el teatro, donde tampoco soportaba la es-
tupidez. La llevaba mal. Era excesivamente buena con los proyectos teatra-
les donde había esfuerzo y ácida donde percibía tomadura de pelo. Y fue in-
telectualmente generosa al dejar que su antigua alumna Iolanda Garcia Ma-
dariaga compartiera con ella espacio crítico en el mismo diario. No es habi-
tual. Se nos fue una avanzada y se me escapó una última conversación.

EL APUNTE

Ragué, doctora en Teatro

LA IMAGEN DEL DÍA

ÁLEX SÀLMON

@alexsalmonbcn | alex.salmon@elmundo.es

Mastodontes y 
dientes de sable

LA DENUNCIA  de unos 
padres de Terrassa hacia 
una profesora de la escue-
la de su hija por haberla 
zarandeado y maltratado 
tras abroncarla por pintar 
una bandera de España 
en una actividad escolar 
ha activado otra vez todas 
las alarmas sobre las posi-
bles disfunciones en rela-
ción al adoctrinamiento 
en las aulas. 

 Con todas las reservas 
que ofrece un caso que 
acaba de conocerse, la in-
vestigación policial abierta 
y la del mismo Departa-
ment d’Educació deben ex-
tremar el celo en aclarar lo 
sucedido y depurar respon-
sabilidades si así fuera ne-

cesario, porque los episo-
dios que de vez en cuando 
saltan a la opinión pública 
dejan una inquietante sen-
sación de que algo falla en 
la cohesión de nuestra so-
ciedad y que la pretenden-
dida uniformidad a la que 
responde la hoja de ruta 
del independentismo no es 
tal. Los reproches, denun-
cias, críticas y sentencias 
que han avalado la necesa-
ria atención a la neutrali-
dad del sistema educativo 
catalán, que se suceden ha-
ce años, deberían llevar a 
una seria reflexión a las 
instituciones y a los miem-
bros de la comunidad edu-
cativa para preservar su 
rol.

Un episodio de tensión 
más a aclarar

AL INICIO de la segunda parte de Don Quijote 
de la Mancha, el bachiller Sansón Carrasco 
conversa con el ingenioso hidalgo y Sancho 
Panza acerca de la publicación impresa de su 
historia. Se dice que Miguel de Cervantes apro-
vechó ese pasaje para reprobar el denominado 
Quijote de Avellaneda, un libro apócrifo que 
pretendió ser la continuación del primer tomo 
publicado por el manco de Lepanto en 1605. La 

frase «nunca segundas partes fueron buenas», 
en boca del bachiller, pasó a formar parte de la 
sabiduría popular y hoy su empleo es especial-
mente común en el campo de la cultura. 

Las segundas entregas de muchas películas 
cinematográficas acostumbran a ser una golo-
sina para los críticos más propensos a sacar el 
hacha. Y no digamos las terceras, cuartas o 

quintas secuelas con las que muchos producto-
res estiran como un chicle el éxito del primer tí-
tulo. No obstante, como en todo tópico, las ex-
cepciones abundan y, para muchos cinéfilos, El 
padrino: Parte II o Terminator 2: el juicio final, 
por ejemplo, superan en calidad a sus respecti-
vas primeras partes. 

El lenguaje político también suele recurrir a 
una célebre cita para evidenciar el empecina-

miento de algunos mandatarios en repetir un ca-
mino erróneo. En este caso, de Karl Marx, que 
en el primer capítulo de El dieciocho Brumario 
de Luis Bonaparte escribe: «Hegel dice en algu-
na parte que todos los grandes hechos y perso-
najes de la historia universal aparecen, como si 
dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: 
una vez como tragedia y la otra como farsa». 

Lo acontecido en Cataluña durante el otoño 
de 2017 actualizó el recuerdo de los denomina-
dos Fets del 6 d’octubre, con la proclamación en 
1934 del Estado catalán y el posterior encarcela-
miento del Govern de Lluís Companys y la sus-
pensión del Estatut. Tras el «visto para senten-
cia» pronunciado en el Tribunal Supremo por el 
juez Manuel Marchena, el presidente de la Ge-
neralitat, Quim Torra, ha reiterado que su obje-
tivo es seguir la senda trazada por el Ejecutivo 
de Carles Puigdemont hace ya casi dos años. El 
pasado jueves en el Parlament, donde hizo un 
balance de su primer año de mandato (tan va-
cuo que apenas necesitaba ser resumido), el pre-
sident se reafirmó aún con más convicción: «Lo 
volveremos a hacer porque este país tiene muy 
claro lo que quiere; quiere la independencia». 
Pese a que algunos hayan puesto el foco en la 
posible repetición de actos ilegales, la verdade-
ra gravedad de esta declaración radica en igno-
rar la opinión del conjunto de los ciudadanos y 
escuchar exclusivamente a una de sus partes.  

El independentismo no ha perdido la fuerza 
acumulada desde el año 2012, pero aun así con-
tinúa sin alcanzar en ninguna convocatoria elec-
toral el simbólico 50 por ciento de los votos. Más 

allá de cifras arriba o abajo, lo que resulta evi-
dente es que al menos la mitad de la población 
no apoya con su sufragio a los partidos que re-
claman la secesión. Este dato, palmario desde 
los comicios autonómicos que Artur Mas antici-
pó con intención plebiscitaria en 2015, es igno-
rado sistemáticamente por los responsables del 
poder ejecutivo de la Generalitat. El ex secreta-
rio de Comunicación del Govern entre 2011 y 
2016, Josep Martí, reconoció la semana pasada 
en una tertulia en Rac1 que no había ningún 
mandato para proclamar la independencia: «No 
existe una mayoría social que la avale. Se actuó 
con una gran irresponsabilidad desde el punto 
de vista democrático que tanto se invoca».  

A principios de este mes, la presidenta de la 
ANC comunicó a Torra que su organización 
prioriza «la vía unilateral». Además de escuchar 
a Elisenda Paluzie, convendría que el president 
también atendiera a los independentistas que 
no comparten esa estrategia, a los contrarios a 
la ruptura con España y, si se anima, a las miles 
de personas que se han quedado nuevamente 
sin la renta garantizada de ciudadanía porque 
su solicitud ha topado con la maraña burocráti-
ca creada por la Generalitat.

Nunca segundas 

partes fueron buenas

BULEVAR

                GERARD 
MELGAR
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JuanOrellana

E
n lapelículavemoscómono to-
dos los residentes en la comu-
nidad abrazan la fe católica,

pero parece que para todos la expe-
riencia religiosa tieneunadimensión
terapéutica.

La vida en esa comunidad es muy

difícil: muchas privaciones, mucho

trabajo,muchas reglas, la oraciónobli-

gatoria cuatro veces al día –la primera

a las seis de lamañana…–. Esto lo digo

porque los chicos quepermanecenallí

están tremendamente motivados. Su

motivación principal no es encontrar

a Dios, sino salir de la droga. Todos

los jóvenes de allí con los que yo he

podido hablar me decían: «Era eso o

morir». En esa comunidad se acoge

a católicos, a creyentes de otras reli-

giones y a ateos, y a todos se les ofrece

una acogida humana y terapéutica.

La fe se propone como una posibili-

dad. Obviamente, no se puede forzar

a nadie a creer. Pero también es cierto

que la religión por sí sola no soluciona

el problema. He pasado mucho tiem-

po allí, he observado mucho, y la ora-

ción no es más que un factor de todo

el proceso. El trabajo es otro. La vida

en comunidad, otro. Y el testimonio,

otro. Y este último es esencial: tienen

que contar suhistoria con la droga, su

historia antes de la droga, y contarlas

honestamente, sin mentiras, enfren-

tándose con su propia realidad. Y hay

que contarlo a menudo, a la gente de

la comunidad y a gente de fuera. To-

dos esos factores forman parte de la

reconstrucción humana del sujeto.

Noolvidemosque lacomunidadestá

regidapor extoxicómanos, y que lle-

van casi 40 años de experiencia.

También he hablado con jóvenes

que describen su encuentro con

Dios, otros que dicen que no han te-

nido ese encuentro, algunos que tie-

nendudas, y otros que rezanapesar

de no creer pero que reconocen que

la oración les hace bien. Que todo

esto se dé en la comunidad supone

unplanteamientode la religiónmuy

interesante, porque es algo mucho

más amplio de lo que la sociedad

entiende normalmente por Iglesia

como institución.

La escena en la que la madre
fundadora le propinaunas bofeta-
das al protagonista puede resultar
un poco chocante. ¿Qué significa-
do le ha querido dar a esa escena?

Está basada en un testimonio

real y para mí es una escena muy

importante, aunque sé que no ha

gustado a todos. No es negativo lo

quehace lamadre superiora. Coloca

al chico en el camino de la verdad.

Lo hace porque sabe que si el joven

no deja de mentir será toxicómano

toda su vida. Es una bofetada dada

conmucho amor.

En el protagonista siempre hay
cierta ambigüedad, lo que real-
mente siente esmenos trasparente
que en sus compañeros. ¿Es una
ambigüedaddeliberada?¿Quépre-
tendía con ello?

Para empezar no conocemos

su historia, no se nos cuenta nada

ella, porque en cierta manera él re-

presenta la historia de todos. Esta

ambigüedad simboliza la dificultad

de la terapia. Uno puede creer que

ya ha salido de la droga y al día si-

guiente caer en la tentación.

¿Hay algo en común entre esta
película y el resto de su filmogra-
fía?

Sí. Aunque cada película tiene

una aventura nueva, yo siempre

me dejo guiar por la curiosidad. Yo

tengo mis temas y obsesiones. Por

ejemplo, siempre trato el tema de la

relación con la naturaleza, el paisa-

je, la propia corporalidad que debe

buscar supaz interior;me interesan

los personajes a los que les cuesta

encontrar su lugar en el mundo,

gente marginal. En el fondo me in-

teresa la sed del ideal, la búsqueda

de la espiritualidad, que es el ideal

absoluto. También en la droga se

busca el ideal. La droga y la oración

buscan por caminos opuestos al-

canzar la plenitud.

«La religión por sí sola
no soluciona el problema»

t El cineasta francés Cédric
Kahn dirige la recién
estrenada El creyente,
una película que relata
la historia de un joven
drogodependiente
al ingresar en una
comunidad terapéutica
de origen religioso

Cédric Kahn, a la derecha, en el rodaje de la película El creyente.Bajo estas líneas,

durante la entrevsta con JuanOrellana

Carole Bethuel / Les films duWorso

Los autos
sacramentales

A
preciar el sentidooriginalde los

autos sacramentales en la es-

cena contemporánea es difícil

perono imposible. El teatro español de

las últimas décadas no se caracteriza

por una dedicación al espíritu religio-

so, y aún quizá seanmás abundantes

las expresionesmaterialistas, anticle-

ricales y hasta hostiles a la religión.

Tras las formidables representaciones

de José Tamayo realizadas en los años

50 y 60, el acercamiento a los autos

ha sido (con las excepciones de rigor)

esporádico y fundamentado antes en

su carácter cultural y escénico que en

su condición sacramental.

Aunque los autos sean expresiones

deteatroreligioso,notodosellossonsa-

cramentales.Calderón,quefueelmayor

especialista en estos, los define como

«sermones / puestos en verso, en idea /

representable, cuestiones / de la Sacra

Teología». Esascuestionesson ladefen-

sa del sacramento de la Eucaristía tras

laherejía luterana, siguiendoel impulso

promovido por el Concilio deTrento en

1551. No obstante, los autos sacramen-

tales ya existían antes, vinculados con

la fiesta del Corpus Christi que había

sido instituida porUrbano IV en 1264 y

promulgadaporelConciliodeVienaen

1311.Casideinmediatoseordenalacele-

bración de procesiones sacramentales,

siendo las primeras que se organizan

enEspaña las deGerona (1314) yBarce-

lona (1319).Porevolucióndel teatrome-

dieval, los autos sacramentales se van

consolidando entre 1504 (con el Auto

de San Martinho, escrito en portugués

porGilVicente)y1520(fechade laFarsa

sacramental de López Yanguas). Tene-

mosahíyalacelebracióneucarísticadel

Corpus junto al sentido alegórico, que

irádecantándoseen losañossiguientes

hacia la lucha entre el Bien y el Mal por

medio de un debate entre personajes y

una espectacularidad que crecerá en

pompaconformeCalderónsevolcaseen

ellos desdemediados del siglo XVII. La

Ilustracióncargarácontra losautospor

considerarlos irracionales,prohibiendo

Carlos III su representaciónen 1765.

La alegoría de los autos distingue el

asunto (la redención del hombre) del

argumento, que no siempre emana de

la doctrina sino que puede inspirarse

en la Historia, las leyendas, incluso la

mitología... Este es el aspecto que re-

saltan las modernas escenificaciones

no cristianas, puesto que las disquisi-

ciones teológicas resultan lejanaspara

muchos espectadores y en cambio los

aspectos dramáticos, los conflictos

entre vicios y virtudes y la conciencia

moral, siguensiendoeficacesdesdeun

puntode vista teatral. Por eso, nohace

falta ser religioso para disfrutar de un

auto hoy, pero sin duda ayuda.

PedroVíllora

Dramaturgo

De lo humano y lo divino
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de la banda i col·laborador tec-
nològic d’artistes com Björk, 
David Bowie i Aphex Twin. 

Un altre dels eixos del con-
grés seran les experiències im-
mersives, i es notarà tant en les 
conferències com en les exposi-
cions i experiències. Així, entre 
els ponents destaquen team -
Lab, un equip interdisciplinari 
format per ultratecnòlegs (artis-
tes, programadors, enginyers, 
animadors, matemàtics i arqui-
tectes) que creen experiències 
immersives que barregen art, 
ciència, tecnologia, disseny i 
món natural, i que compten 
amb el seu propi museu a Tò -
quio. També Timoni West, di-
rectora d’investigació en expe-
riències d’Unity, el motor de 
gràfics tridimensionals per a 
videojocs, que oferirà una mas-
terclass de computació espacial 
en entorns de realitat virtual i 
augmentada. També Holly 
Cummins, doctora en computa-
ció quàntica i ambaixadora 
d’IBM Q, i Robin McNicholas, 
cofundador de l’estudi Marsh-
mallow Laser Feast. 

Gran cúpula 
A més, aquest any torna el Só-
nar360 by Mediapro, un gran 
espai en forma de cúpula de-
dicat a les experiències audio-
visuals, on l’audiència està 
completament envoltada per 
imatge i so. 

Els assistents, a més d’escol-
tar desenes de ponents de re-

nom, podran participar en 20 
tallers amb més de 1.200 pla-
ces disponibles, on s’abordarà 
des del machine learning fins a la 
creació de so mitjançant  el 
hacking de hardware i in tel·li -
gència artificial. També hi tin-
dran presència desenes de start-
ups a l’Startup Hub. 

Però, com és habitual, les ac-
tuacions i espectacles també se-
ran un altre dels plats forts. 
Aquest any torna el japonès Dai-
to Manabe, que amb Yukiyasu 
Kamitani convertirà en imatges 
i música l’activitat cerebral. Al 
Macba, 10 pianistes interpreta-
ran Investigations, de Christian 
Marclay, i al pavelló Mies van 
der Rohe, l’artista Lucrecia Dalt 
ha creat Dazwischen. H

FRANK VINCENT

33 Xerrada  8 Robert del Naja, en una imatge d’arxiu.

El Sónar+D  dedica la setena edició a la formació i a les experiències immersives, sense 
perdre de vista les actuacions  H  Robert del Naja,  de Massive Attack, estrella convidada

La tecnoescola estiuenca

JOSEP M. BERENGUERAS 
BARCELONA

Ara fa sis anys, el Sónar va deci-
dir sorprendre i apostar per un 
element que sempre havia tin-
gut protagonisme en molts dels 
seus artistes convidats: la tec-
nologia. El gir va ser important: 
no només va voler recalcar el 
cada vegada més important pa-
per de la tecnologia en la músi-
ca, sinó com el digital estava 
transformant les indústries 
creatives. Avui, només s’ha de 
mirar l’èxit del Sónar+D, el con-
grés de tecnologies creatives, 
que se celebrarà en paral·lel al 
Sónar al recinte de Fira Mont -
juïc, per adonar-se que el movi-
ment va ser encertat. 

El Sónar+D és alguna cosa 
així com la unió de creadors, 
start-ups, estrelles musicals, artis-
tes de tot tipus, curiosos i apas-
sionats de la tecnologia en un 
lloc on es poden trobar des de 
classes mestres d’experts de re-
nom fins a experiències immer-
sives, instruments aparentment 
estranys i projectes que potser 
mai veguran la llum. Però fins i 
tot en el cas d’aquests últims la 
seva presència hi està justifica-
da: al Sónar+D s’aprendrà. 

Aquest és precisament un 
dels eixos centrals de l’edició 
del Sónar+D d’aquest any: la 

formació. El congrés dobla 
aquest any la seva oferta de 
conferències, classes magis-
trals i workshops, impartits per 
més de 200 experts entre crea-
dors, tecnòlegs i científics de 
primer nivell mundial, se-
gons va destacar ahir l’orga-
nització del congrés. 

«Aquesta edició es convertirà 
en una autèntica summer scho-
ol (escola d’estiu) en què es po-
drà aprendre sobre el disseny 
d’experiències, la intel·ligència 
artificial aplicada a les arts, l’in-
ternet dels pròxims 30 anys, la 
computació quàntica i, com 
sempre, l’últim en tecnologia 
musical», van explicar. 

El Sónar+D busca, a més, ca-
da any portar una estrella convi-
dada de renom que remogui 
consciències. Han passat pel 
congrés Jean-Michel Jarre (2016), 
Björk (2017) i Ryuichi Sakamoto 
(2018), entre d’altres, mentre 
que aquest any la conferència 
inaugural, el dimecres 17 de ju-
liol, anirà a càrrec de Robert 
del Naja, rostre visible i ideòleg 
de Massive Attack, en una de 
les poques ocasions en les 
quals el productor, vocalista, 
rapper, artista visual i street ar-
tist parlarà en públic, en aques-
ta ocasió al costat d’Andrew 
Melchior, responsable tècnic 

33 Llum, color i música  8 Instal·lació immersiva de l’estudi japonès teamLab.
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La computació 
quàntica  serà 
la protagonista 
de moltes de 
les conferències

El festival de músiques avançades LLL

Daito Manabe,  
 un habitual de  
la cita, convertirà 
l’activitat cerebral  
en música i imatges

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.
 



https://teatral.net/pinzellades-de-la-temporada-2019-20-del-teatro-arriaga-de-bilbao-dirigit-per-calixto-bieito/ 

Pinzellades de la temporada 2019/20 del 
Teatro Arriaga de Bilbao, dirigit per Calixto 
Bieito 
By teatralnet - 19 de Juny de 2019 

El Director Artístic del Teatre Arriaga, Calixto Bieito, i la presidenta efectiva del 

Teatre Arriaga i regidora de Cultura de l’Ajuntament de Bilbao, Nekane Alonso, han 

donat a conèixer en roda de premsa la programació d’espectacles que oferirà el 

Arriaga durant la temporada 2019-2020, que coincidirà amb el 130 aniversari del 

Teatro Arriaga i que s’estendrà des de l’agost del 2019 fins al juny del 2020, 

ambdós mesos inclosos. Hem volgut fer-nos ressò d’aquesta nova temporada que ha 

dissenyat un director al que coneixem molt bé i confiem plenament en el que 

decideix. Us oferim només un resum i trobareu la rest al web del teatre  

(https://www.teatroarriaga.eus/). Ei, que Bilbao, terra amiga, no està tan lluny! 

Encara que les novetats anunciades es refereixen al que vindrà a partir de mitjans 

de setembre, ja es coneix l’espectacle estrella de la programació estiuenca i de l’Aste 

Nagusia: el famós musical de Bernstein West Side Story, que es podrà veure del 

14 d’agost al 8 de setembre. 

La temporada del 130 aniversari del Teatre Arriaga proposa vibrants produccions 

pròpies, estrenes, homenatges a la figura de Beethoven en ocasió del 250 aniversari 

del seu naixement, els millors espectacles de dansa i teatre i grans musicals. El tribut 

a Beethoven tindrà reflex en diverses produccions del Teatro Arriaga, incloent una 

Missa Solemnis que dirigirà Calixto Bieito. com fermall final de la temporada. 

Alicia Borrachero, María Hervás, Núria Espert, Aitana Sánchez-Gijón, 

Carmen Maura, Verónica Forqué, Blanca Portillo, Carmen Machi, Eduard 

Fernández, Josep Maria Pou, José Sacristán … són alguns dels grans noms que 

trepitjaran l’escenari del Arriaga. 

I grans musicals com West Side Story, El petit Frankenstein i A chorus line, el 

muntatge que haurà obert el nou Teatre del Soho CaixaBank, que dirigeix Lluís 

Pasqual. A Chorus Line va estar 15 anys seguits en cartell després de la seva estrena 

el 1975 i va obtenir nou premis Tony i un Pulitzer. Aquest espectacle sobre un grup 

de joves que participen en unes audicions per formar part d’un nou musical de 

Broadway, va suposar un canvi de paradigma pel que fa a la seva concepció, ja que 

es va inspirar en les experiències reals dels membres del repartiment original. La 

producció que arriba al Arriaga, dirigida i coreografiada per Baayork Lee i codirigida 

pel propi Antonio Banderas, és un revival de l’espectacle original. Compta amb 26 

intèrprets en escena i una gran orquestra en directe. 

La preciosa música de El amor brujo i les Siete canciones populares españolas 

del Mestre Manuel de Falla, dóna forma a Los fantasmas del pasado, una cantata 

poètica dirigida per Barbora Horáková Joly. 

La gran producció pròpia de teatre de la temporada serà Estima Kuraia / Madre 

corage, dirigida per Maria Goiricelaya, partint de la versió de Buero Vallejo de la 

famosa obra de Bertolt Brecht. Maria Goiricelaya figura per partida doble a la 

programació del Teatre Arriaga ja que el seu text El patio de mi casa, va ser 

seleccionat en l’última edició de la iniciativa Nuevas dramatúrgias – 

Antzerkigintza berriak, impulsada pel Teatre Arriaga de Bilbao, el Teatre Principal 

de Vitòria-Gasteiz i el Teatre Victòria Eugenia de Donostia. Ella mateixa dirigeix 

l’obra,mque en l’adaptació al basc de Patxo Telleria s’ha titulat Harri orri ar i se’n 

oferiran dues funcions, una en basc el 26 de febrer i una altra en castellà el 27. 



Teatre, música i òpera es fonen en la producció Brecht es troba amb Weill que 

presenta dues obres mestres de joventut del mundialment cèlebre duet format per 

Bertolt Brecht i Kurt Weill durant els feliços anys vint a Berlín. Són La boda de los 

pequeños burgueses i Mahagonny – Ein Songspiel, amb un repartiment 

d’artistes bascos comandats per la directora alemanya Andrea Moses. 

Joaquín Achúcarro i la Bilbao Orkestra Sinfonikoa protagonitzaran el concert 

celebració del 130 aniversari del Teatre Arriaga; i el Arriaga produirà també 21 

lágrimas, un projecte didàctic que culmina en un concert impulsat per Carlos Mena. 

Companyies basques com Tartean, Tanttaka, Casa de Jongh o Khea Ziater 

estrenaran treballs en el Arriaga, igual que Pabellón 6, el Festival Loraldia o 

músics com Eñaut Elorrieta, entre d’altres. 

Arriben veritables joies internacionals: espectacles lírics com Kopernikus, teatrals 

com Horror o Vögel, increïble dansa amb coreògrafs de primera fila com Hofesh 

Shechter, Marie Chouinard i Akram Khan i companyies com el Ballet del Gran 

Teatre de Ginebra. 

La nova programació és molt completa, amb espectacles molt diferents. Seguint la 

línia dels últims anys, la programació pretén oferir un impuls a l’escena local a través 

de la complicitat amb els artistes de Bilbao, Biscaia i Euskadi; exhibir el millor teatre 

que es fa a l’Estat espanyol i mantenir el bon posicionament del Teatre Arriaga en 

l’esfera internacional. 

El Teatre Arriaga continua la seva important tasca com a productor d’espectacles i el 

fa impulsant projectes molt diferents, apostant clarament pel talent local i per 

combinar-lo amb l’aportació d’artistes i creadors internacionals. Tres dels més 

importants estaran dirigits per tres dones d’enorme capacitat. La directora txeca 

Barbora Horáková Joly, reconeguda el 2018 per l’International Opera Award, torna 

a l’Arriaga després la seva recent direcció de Dido & Aeneas, per dirigir l’espectacle 

titulat Los cantantes del pasado, una cantata poètica amb música de Manuel de 

Falla i textos de Michael Fehr, Oliver Sacks i Stefan Klein. 

ESTRENES AMB SAGELL BASC 

Un any més, el Teatre Arriaga s’erigeix en epicentre de la cultura basca, albergant 

importants estrenes de treballs facturats a Euskadi. A més de les produccions pròpies 

del Arriaga, aquest escenari acollirà les primeres representacions de nombrosos 

projectes. La companyia Tartean, per exemple, estrenarà els dies 26 i 27 de 

novembre la seva nova proposta, Simplicissimus Kabaret, un cabaret musical 

escrit i dirigit per Patxo Telleria que des d’un punt de vista humorístic rendeix tribut 

als còmics perseguits, partint de la història de tres famosos còmics berlinesos. També 

són estrenes absolutes el nou de Tanttaka, sota la direcció de Fernando Bernues, 

Utzi Missatge Unir seinalearen ondoren-Deixi el seu missatge després del 

senyal, que es representarà en basc i castellà els dies 15 i 16 d’octubre; la producció 

de Pavelló 6 Sabias ellas, que es porta a escena els dies 29 i 30 d’octubre i està 

dirigida per Felipe Loza; i l’obra Iparragirre, bihotzeko Jose Mari, un homenatge 

teatral amb cançons al bard de Urretxu que tindrà lloc l’11 de març de 2020 en el 

marc del festival Loraldia. 

TEATRE D’ALÇADA PER A TOTS ELS GUSTOS 

El Teatre és el gènere que ocupa el major pes en la programació de la temporada 

que, amb gairebé 40 obres programades. Posarem les que ens sembla que us 

seduiran més, pels noms dels protagonistes. 

El públic gaudirà sobre l’escenari, abans de finalitzar aquest mateix any 2019, amb 

les actuacions destacades de Núria Espert en Romancero gitano, dirigida per 

Lluís Pasqual (9 i 10 de novembre) i Aitana Sánchez-Gijón a Juana, una proposta 

que conjuga dansa i teatre (del 22 al 24 de novembre). 



A més, l’Agrupación Señor Serrano brindarà el 5 de desembre una funció de 

Kingdom, el seu estimulant retrat sobre el capitalisme entre plàtans. Un altre premi 

Max i recentment nomenat director del Centre Dramàtic Nacional, el director Alfredo 

Sanzol, arriba amb la seva divertida comèdia La valentia, del 6 al 8 de desembre 

i, per si fos poc, l’any acabarà amb La golondrina, de l’11 al 15 de desembre, 

protagonitzada ni més ni menys que per Carmen Maura al costat de Félix Gómez. 

L’any que ve serà igualment intens i excitant pel que fa a activitat teatral. Gener 

arrencarà fort amb Verónica Forqué en Las cosas que sé que son de verdad (del 

9 al 12 de gener) i conclourà amb una altra gran de l’escena com Blanca Portillo 

interpretant Mrs. Dalloway, del 30 de gener al 2 de febrer. 

Poc després arribaran dos actors de renom com Eduard Fernández i Dario 

Grandinetti amb El vientre del mar (del 21 al 23 de febrer) i Laia Marull, dirigida 

pel bilbaí Javier Hernández-Simón a Mariana Pineda (13 i 14 de març). Ja a la 

primavera, els dies 17 i 18 d’abril, Pere Arquillué protagonitzarà l’adaptació al 

castellà de Jerusalem, una reflexió sobre la fi de les utopies que en la seva versió 

original va fascinar el públic britànic. Tot just cinc dies després, entre el 23 i el 26, el 

Arriaga acollirà l’obra El curioso incidente del perro a medianoche, una altra 

adaptació teatral, en aquest cas de la novel·la de Mark Haddon. Guanyadora de 5 

premis Tony (Broadway) i 7 Olivier (Londres), l’obra compta amb intèrprets com Alex 

Villazán o Marcial Álvarez. 

La programació de teatre en sala gran continuarà del 27 al 30 de maig amb el retorn 

de Josep Maria Pou, dirigit per Mario Gas i interpretant l’obra Mi viejo amigo 

Cicerón, de Ernesto Caballero. I després d’aquest “trio d’asos masculí” passarem 

a un “trio d’asos femení”, en aquest cas les tres actrius, Carmen Machi, Nathalie 

Poza i Elena Rivera formen l’elenc de Prostitución, un espectacle teatral-musical-

documental que s’acosta al tema de la prostitució sense jutjar (dies 5 i 6 de juny). I 

com a colofó, un altre actor amb majúscules, José Sacristán, interpretant el primer 

muntatge escènic que es realitza de Señora de rojo sobre fondo gris, la famosa 

novel·la de Miguel Delibes. De l’11 al 13 de juny al Teatre Arriaga. 

I ja al 2020 ens arriba l’obra Vögel, del dramaturg Wajdi Mouawad. És un thriller 

i un conte de fades modern a la vegada. Amb el poder d’una antiga tragèdia, 

Mouawad construeix una història de violència, destins individuals i conflictes familiars 

en el context del conflicte a l’Orient Mitjà. 

ENTRADES A LA VENDA L’1 DE JULIOL 

Les entrades per a tots els espectacles de la temporada 2019-2020 (a excepció de 

les del musical West Side Story, ja a la venda) estaran disponibles per al públic a 

partir del dilluns 1 de juliol als habituals canals de venda: a la web 

www.teatroarriaga.eus o a les taquilles del teatre en horari de venda anticipada. 



Francesc Casadesús: "La dificultad de esta edición ha sido salir
de lo que es obvio"
original
Por Iván F. Mula / @ivanfmula
Francesc Casadesús presenta su tercera edición como director del Festival Grec continuando su
idea del viaje. Después del Mediterráneo y Oriente, este año, la programación tiene como tema
central el mundo anglosajón.
TEATRE BARCELONA: ¿Qué balance haces de tu experiencia como director del Festival hasta
el momento?
FRANCESC CASADESÚS: La llegada fue como atrapar un tren en marcha. El primer año, casi
el tren ya se iba. Pero, poco a poco, he podido ir sabiendo sobre qué raíl circulábamos. Este
año, he podido trabajar con más visión y un poco de conciencia la narración del Festival. En
realidad, esta la podríamos considerar mi primera edición, en este sentido.

Después del reto con Oriente, ¿ha resultado más fácil diseñar una programación sobre el
mundo anglosajón?
El mundo anglosajón nos resulta más próximo. Por cultura y por lengua. Es más habitual ver
obras de teatro de cultura anglosajona. Además, este año, tenía unos cómplices más fuertes:
los directores del festival de Melbourne y Nueva York. En cierto modo, nuestros dos mundos,
teatralmente, comparten una estética común. Por lo tanto, la dificultad de esta edición ha sido
salir de lo que es obvio e intentar combinar proyectos que fueran algo más profundos para
aportar, a través de los grandes temas, algo nuevo al tejido cultural de la ciudad.
Probablemente, el reto era ir más a fondo de lo que nos resulta más inmediato.
Sin el contraste que provocaba el diálogo entre Oriente y Occidente, ¿con que habéis buscado
jugar en esta edición?
Este año hemos buscado una reflexión más a fondo. El mundo anglosajón es un mundo
formado por muchas capas. Por un lado, hay la traducción de textos actuales. Por otra, las
diferentes miradas de gente joven de Barcelona hacia autores clásicos que están apareciendo.
Por ejemplo, Shakespeare tiene una cierta presencia en el Festival, donde compañías jóvenes
lo aprovechan para hablar de otras cosas. Además, hay la mirada a Nueva York como ciudad
que nos aporta modernidad, investigación e innovación. Finalmente, no he podido evitar hacer
una reflexión sobre el Bréxit como metáfora del fin del imperio británico y el postcolonialismo
como un momento de cambio de época y de afectación a lo que entendemos por Europa.
¿Dirías que el Festival ha asumido nuevos riesgos apostando por instalaciones y la utilización
de espacios poco convencionales?
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No sé si la palabra es riesgo porque, de alguna manera, hoy en día, son tendencias que ya se
están dando en el mundo escénico de forma habitual… pero es cierto que hay una apuesta
clara por incorporar al Festival, sobretodo, los espacios museísticos. Es una manera de hacer
entender que el Grec no se acaba en las salas teatrales. Seguramente, el más emblemático es
el MNAC y, por eso, allí hemos ubicado la apuesta más potente. Pero también participarán la
Fundació Miró, el Museo de Arqueología, el Museo Marítimo o La Pedrera, entra otros. Esta es
una línea que me gustaría hacer crecer en los próximos años.

Otra novedad es el concepto “escena híbrida”. ¿Cómo se ha llegado, finalmente, a consensuar
este término?
Pedí que alguien decidiera cuál era el término más adecuado. Para hacerlo, se encargó un
estudio por parte de la Generalitat de Catalunya y el Institut del Teatre. En este estudio de 200
páginas, se contemplaron muchas opciones. Entonces, un día, en una mesa donde había
representantes de todo el sector, después de analizar las diferentes propuestas, acordamos
denominarlo de esta manera, siguiendo la argumentación del trabajo. Pienso que la palabra
“híbrido” tiene una connotación positiva y que es bueno que nos pongamos todos de acuerdo
en esto porque, al final, quien gana también es el espectador.
¿Hay voluntad de tener más en cuenta los jóvenes en esta edición?
Siempre hemos tenido en cuenta a los jóvenes. De hecho, de las primeras cosas que hice
cuando llegué fue instituir una tarifa joven de 15 euros para que, al menos, el precio no fuera
la barrera principal. Este año, hemos ido más allá y hemos hecho toda una programación
pensada para (o con) los jóvenes. Se trata de una serie de espectáculos y actividades que
puedan ser interesantes para ellos pero también con mirada innovadora. No hemos querido
hacer las cosas fáciles sino apostar por los nuevos lenguajes.
El Festival, este año, ha conseguido hacer paridad. ¿Ha sido difícil o, finalmente, es una
cuestión de voluntad?
La paridad es un deseo. Es un camino. Tenemos que vencer siglos de no paridad. Hay,
probablemente, una generación donde esto es más fácil y otra donde, quizás, las mujeres, por
las razones que sean, han abandonado o no están. Por lo tanto, es más fácil hacer paridad
con una generación de creadores de hoy y creo que esto marcará el futuro de ahora en
adelante. También es diferente dependiendo de cada disciplina: en danza es más sencillo, en
teatro es más difícil y en cine, prácticamente imposible. En música depende del estilo. El
hecho devque seamos un festival multidisciplinarlo lo hace más fácil. En cualquier caso, hay
un tema de voluntad evidente y también de sensibilidad. Pero no es un trabajo que se pueda
hacer solo desde un festival sino que nos tenemos que poner todos.
Creando tu usuario disfrutarás de sorteos y promociones, podrás valorar espectáculos y dejar
tus comentarios, acceder al Calendario TB con toda la programación y recibir nuestro
newsletter semanal con toda la actividad teatral de la ciudad de Barcelona.
Información básica sobre protección de datos: Responsable: Escenes i Publics, SL. Finalidad:
desarrollar su actividad comercial, cumplir las contrataciones realizadas por los usuarios y
remitir comunicaciones comerciales personalizadas en base a un perfilado a los usuarios (en
caso que nos autoricen a ello). Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios:
Escenes i Publics, SL y proveedores legitimados externos. Derechos: Acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos como se explica en la información adicional.
También se puede instar reclamación ante la agpd.es.
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Ramon Giné serà el nou director artístic de Mostra
Igualada

  By  teatralnet  - 19 de Juny de 2019  0

Mostra Igualada ja té nou director artístic, el sisè en la seva història. Ramon Giné rellevarà Pep

Farrés (al càrrec des de 2015) en la 31a edició de la fira d’espectacles infantils i juvenils, que tindrà

lloc del 26 al 29 de març. Giné s’incorporarà a l’equip de la Mostra aquest mateix mes de

juny, coincidint amb l’obertura de la convocatòria de propostes artístiques. La sol·licitud

d’inscripcions s’efectua a través del web www.mostraigualada.cat i romandrà activa fins el 15

d’agost.

El projecte de Ramon Giné per configurar la nova línia artística de la Mostra Igualada ha obtingut la

millor puntuació de les tres candidatures presentades. L’adjudicació de la direcció artística s’ha

resolt a través d’un concurs públic avaluat per una comissió tècnica de valoració integrada per

representants de diverses administracions i agents del sector. Inicialment serà director artístic per un

període de 2 anys prorrogable fins al 2023.

La direcció artística és la responsable de la programació artística de la fira, que ha de respondre al

paper estratègic que té la Mostra Igualada com a plataforma i mercat d’espectacles per a públic
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familiar i un referent de qualitat artística i de contemporaneïtat a Catalunya, la resta de l’Estat i en

l’àmbit internacional.

Postgraduat per la Universitat de Barcelona en Producció i Gestió d’Espectacles, Ramon Giné té més

de 20 anys de trajectòria. en el sector cultural. Als inicis de la seva carrera va treballar com a

actor amb companyies com Zum Zum Teatre, la Companyia de Comediants La Baldufa i el Centre

de Titelles de Lleida, entre d’altres. Més endavant va dedicar-se a la producció artística i, després, a

la gestió cultural. Des dels darrers 4 anys és el tècnic de Cultura, Joventut i Festes de l’Ajuntament

de Juneda, responsable de la programació del Teatre Foment, entre d’altres activitats. Giné ha

participat múltiples anys a la Mostra en els seus diferents perfils i ha ideat, formulat i compartit el

projecte artístic de la fira amb diversos professionals del sector per tal d’ajustar al màxim la

proposta al caràcter estratègic de la cita.

CONVOCATÒRIA ARTÍSTICA

La Mostra Igualada ha obert la convocatòria de sol·licituds per actuar a la fira. S’adreça a les

companyies professionals amb propostes escèniques per al públic infantil, juvenil o familiar. Les

inscripcions es formalitzen en línia al web de la Mostra –on es detallen les condicions de participació–

i romandran actives fins el 15 d’agost.

La direcció artística de la fira valorarà la creativitat, la qualitat, el risc i la innovació dels

espectacles. Com és habitual, hi tindran cabuda tots els gèneres, tant a sala com al carrer. La

convocatòria és oberta tant a companyies catalanes com a formacions procedents de la resta de

l’Estat espanyol i internacionals.  El 2019 la Mostra va programar 55 espectacles (20 estrenes)

seleccionats entre més de 630 propostes rebudes.

Mostra Igualada – Fira d’espectacles infantils i juvenils

Mostra Igualada és la Fira de referència de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya. Un

gran aparador dels millors espectacles per a públic infantil i jove, que aplega milers d’espectadors a

la capital de l’Anoia i que té com a objectius nodrir les programacions familiars d’arreu del país i

afavorir la internacionalització de les companyies que hi participen. Considerada Mercat estratègic

de Catalunya, està organitzada per l’Ajuntament d’Igualada i l’Institut Català de les Empreses

Culturals (ICEC) de la Generalitat de Catalunya. Del 26 al 29 de març de 2020 celebrarà la 31a

edició.
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El psicòpata de l’aeroport
19.06.2019 Oriol Osan. Barcelona.

Un misteriós home n’abraona un altre a la sala d’espera d’un avió amb retard.

L’abordat no té ganes de conversa, però l’assetjador el sedueix com una

Sherezade contemporània, i el que podria ser una xerrada entretinguda per

matar el temps esdevé un thriller psicològic de primera. Pablo Ley és

l’encarregat de traduir i adaptar per al teatre Cosmètica de l’enemic, una de les

cèlebres novel·les d’Amélie Nothomb. Al Teatre Gaudí fins al 29 de juny.

Amélie Nothomb no és només una dona amb la pell blanquíssima, que per a

les compareixences públiques escull vestir de negre, pintar-se els llavis d’un

intens vermell i tocar-se amb uns barrets extravagants. Tampoc és només una

belga excèntrica que diu haver nascut al Japó, que s’aixeca cada dia a les 4 del

matí per escriure, i que pareix quatre novel·les l’any, de les quals en descarta

tres per quedar-se amb la millor. Nothomb és tot això i molt més. Però,

sobretot, és una autora reputada, amb un estil personalíssim i singular, amb

obres autobiogràfiques i de ficció però que tenen en comú un deliri per la

lletjor i la monstruositat, amb tots els matisos imaginables.

Una d’aquestes peces, Cosmètica de l’enemic (2001), és la que ha elegit la

companyia Kadiram Teatre per regalar als espectadors un àgil duel de 70

minuts entre dos éssers estranys i enigmàtics. L’un és Jerôme Angust (Santi

Margarit), un home de negocis a qui li han retardat el vol. L’altre és Textor

Textel (David Òbia), un intrús que apareix del no-res disposat a amargar-li

l’espera al sofert passatger que només pretén matar el temps llegint una

‘Cosmètica de l’enemic’, un espectacle de Kadiram Teatre sobre la novel·la d’Amélie Nothomb.—
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novel·la. Com ens podem imaginar, cap dels dos resulta ser el que aparenten.

En un espai únic (la sala d’espera d’un aeroport), simple però solvent i

resolutiu, l’espectador de seguida intueix que alguna cosa no va a l’hora, i que

aquells diàlegs inquietants amaguen algun missatge xifrat que no tardarà a

desvelar-se. Dirigits per Francesc Amaro, i a un ritme trepidant, els dos

actors s’endinsen en un joc psicòtic (segell de Nothomb), amb rialles

torbadores, esgarrifances, paranoies i, fins i tot, uns grinyols (mèrit de l’espai

sonor) que semblen extrets de Psicosi.

Per raons de l’argument, no podem explicar massa més. Perquè una cosa és

desxifrar un missatge encriptat i l’altre revelar el secret de la trama i el seu

desenllaç. Direm, això sí, que Cosmètica de l’enemic ens parla de les nostres

pors, dels nostres temors i dels nostres enemics interiors, que són els pitjors

de tots. L’home desconegut destaparà la caixa de Pandora, i el passatger que

volia embarcar es veurà obligat a remoure la consciència per a enfrontar-se al

monstre que tots portem a dins.

Un consell: compte amb qui se t’acosti a la sala d’espera d’un aeroport! La

velleta més encantadora o la persona més amable que s’amaga rere un

somriure enlluernador pot ser algú que desitjaries no haver conegut mai. O

pitjor encara, és algú més proper del que un s’imagina. Solució: com diu un

dels personatges, a vegades és millor tapar-se les orelles.
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La Nit dels Musicals’ del Fresc Festival 2019 tindrà
una segona funció el 30 de juny a la nit

  By  teatralnet  - 19 de Juny de 2019  0

L‘espectacle inaugural del Fresc Festival 2019 tindrà una segona funció. Després que La Nit

dels Musicals de Sabadell exhaurís fa uns dies les localitats per a la seva estrena del 26 de juny, la

proposta es repetirà a l’Amfiteatre dels Jardins de l’Espai Cultura Sabadell el diumenge 30

de juny a la nit (21.30). Les localitats per a aquesta nova funció ja es poden adquirir a través de

la plataforma Codetickets (www.codetickets.com) o bé, de forma presencial, a la nova taquilla del

Fresc, que s’ha obert al mateix Jardi i que funciona cada tarda.

Aquesta serà la tercera ocasió en què el Festival d’Estiu del Vallès s’inaugura amb un espectacle de

producció pròpia que vol reflectir la vitalitat que el teatre musical ha assolit a l’escena

sabadellenca i que l’ha convertit en gènere predominant i referent de l’oferta escènica de la ciutat.

Dirigida novament per Albert González, La Nit dels Musicals homenatjarà aquest any el Teatre

Sant Vicenç, una veterana formació del barri sabadellenc de la Creu Alta que acaba de celebrar el seu

centenari i que ha signat alguns dels musicals més exitosos dels últims anys.

L’espectaclecomptarà amb Toni Ten com a director musical i amb les coreografies de Cristina

Crítiques Express

‘La partida d’escacs’: l’entreteniment
per damunt la profunditat

 

Iván Morales, deixant de banda la seva personalitat més
creativa, es converteix aquí en l'eficaç director d'un espectacle
confeccionat per damunt de tot per tal d'oferir-li...

Ramon Oliver - 12 de Juny de 2019

‘Ricard III’: el pervers rei desdibuixat

12 de Juny de 2019

‘El temps que no tindrem’: amors que
marquen la vida

21 de Maig de 2019

Crítiques

   

Revista digital d'Arts Escèniques

NOTÍCIES ESPECTACLES ENTREVISTES TRAIENT PUNTA BLOGS  CRÍTIQUES  

Barcelona, Dimecres 19 Juny de 2019 Català 

 Medio

 Soporte

 U. únicos

 Pág. vistas

 Teatralnet

 Prensa Digital

 452

 1412

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 19/06/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 196 EUR (222 USD) 

https://teatral.net/la-nit-dels-musicals-del-fresc-festival-2019-tindra-una-segona-funcio-el-30-de-juny-a-la-nit/



Allande.  El protagonitzaran Beatriu Boronat, Laura Lozano, Maria del Valle, Francesc Asens,

Marcel Castillejo i Marc Pont, juntament amb un seguit de convidats sorpresa, un cos de

ball amb una desena de ballarines i ballarins i bona part dels integrants dels muntatges El geperut de

Paris i Alcem la veu!, els grans èxits del Teatre Sant Vicenç d’aquesta temporada. A més,

l’espectacle servirà també com a estrena d’alguns números del proper musical de la formació

creualtenca: el revival d’Oliver, el noi de l’orfenat.

LA TAQUILLA DEL FRESC 

D’altra banda, a una setmana de l’inici del Fresc Festival 2019 s’ha posat en marxa la taquilla del

Fresc, un nou punt de venda de localitats ubicat al mateix Jardí de l’Espai Cultura Sabadell, on es

desenvolupa la iniciativa. La nova taquilla té per objectiu facilitar l’adquisició de localitats als

espectadors que opten per la compra presencial i esdevenir un punt d’informació de la programació i

de tot allò que envolta la tercera edició del principal festival d’estiu del Vallès Occidental.

La taquilla del Fresc està situada a l’entrada del Jardí (c. Escola Industrial 29) i funciona de

dimarts a divendres, de 18.00 a 20.30 i els dissabtes, d’11.00 a 13.30 i de 18.00 a 20.30. A partir

del 26 de juny, quan comenci el Festival, el seu horari serà de dilluns a diumenge, de 18.00 a 22.00.

Les localitats per a l’edició d’aquest any del Festival d’Estiu del Vallèss’estan venent a bon ritme. De

moment, ja s’han venut un 40 per cent de les més de 6.000 entrades posades a la venda per al

conjunt d’espectacles. Apart de La Nit dels Musicals de Sabadell, també està a punt d’exhaurir

l’aforament el concert del grup Mishima previst pel 22 de juliol com a cloenda de l’edició de

2019. D’altres espectacles amb una ocupació considerable són els concerts Intocables de Gerard

Quintana (27 de juny),  Viatge a través de les músiques del món amb l’Orquestra

d’Acordions de Sabadell (1 de juliol), Les cançons seran sempre nostres amb Arnau Tordera

(9 de juliol) o l’obra de teatre Una família normal, de la companyia Estrena Morena (13 de

juliol).

El Fresc Festival 2019 es portarà a terme del 26 de juny al 22 de juliol. El programa inclou 27

propostes de música, teatre, escena familiar i paraula pensades per gaudir de la cultura a la

fresca aprofitant les nits d’estiu en ple Centre de Sabadell.  L’organitzen conjuntament la Fundació

Antiga Caixa Sabadell 1859, Joventuts Musicals de Sabadell i UiU Promotors, amb

el BBVA com a partner principal i amb Movento  com a patrocinador.
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Arriba al Versus ‘Pornopop’, un musical de Laia 
Alberch i Marc Sambola 
By teatralnet - 19 de Juny de 2019 

Aules amb la producció executiva de Dani Angles presenten el seu nou musical i 

primer a la Sala Versus Glòries sota la direcció de Laia Alberch i Marc Sambola. 

Un musical fresc, reivindicatiu i amb molt de rock and roll! Es pot veure del 13 de 

Juny al 07 de Juliol Pornopop va ser un grup de música adolescent que arrasava 

per tot el país. Quatre noies joves que s’havien convertit en un referent musical de 

qualitat de la seva generació, lluitadores, enèrgiques i feministes. Però l´èxit i la 

fama provoca una lluita d’egos que acaba amb la banda, dissolent també la seva 

amistat. Set anys més tard, es retroben per intentar tornar-hi, per tornar a tocar. 

Per comprovar si encara en queda alguna cosa d’aquell esperit guanyador o si la vida 

s’ha interposat massa i més val deixar-ho estar. 

Pornopop parla de la recerca de la felicitat. Cinc personatges que busquen el seu 

lloc, un lloc que els descrigui, que els importi. I que sigui seu i només seu. Parla de 

la buidor, de la pèrdua, de la lluita constant per ser algú i de l’intent a diari de ser la 

millor versió d’un mateix, encara que això suposi deixar enrere allò en el que creien 

o tot el que esperaven ser. 

PORNOPOP 

Llibret i lletres de Laia Alberch 

Música i lletres de Marc Sambola 

AMB Iskra Bocanegra Maria Codony Blanca Guerrero Ginna Munné Clara Solé 

Direcció Laia Alberch 

Direcció musical Marc Sambola 

Ajudant Direcció Carles Alarcón 

Coreografia Helena Jara 
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El Teatre Victòria acull l’Escola Coco Comin i el 
seu espectacle ‘Showtime’ 
By teatralnet - 19 de Juny de 2019 

Els propers dies 26, 27 i 28 de juny tindrà lloc al Teatre Victòria de Barcelona la 

representació del Festival Biennal de Dansa de l’Escola Coco Comin, que, sota 

el títol SHOWTIME , proposa un espectacular viatge a la fascinant història dels 

musicals. 

A SHOWTIME, un parell de joves estudiants d’arts escèniques, en sortir de classe, 

parlen de les seves dubtes, pors i inquietuds. Una trobada fortuïta els obrirà les portes 

a un món somiat. Emprendran un viatge iniciàtic rastrejant la sorprenent història dels 

musicals que marcarà el curs de la seva existència. 

Partint d’aquesta trama, l’espectacle incorpora en el repertori 32 números de grans 

musicals de tots els temps com ara Anything Goes, Somriures i Llàgrimes, Cabaret, 

El Rei Lleó, Grease, El Fantasma de l’Òpera, La Bella i la Bèstia, West Side Story, 

Rent, Mamma Mia !, Cats o A Chorus Line.  

Escrit i dirigit per la directora i coreògrafa Coco Comin, SHOWTIME reunirà més 

de 1.000 intèrprets amb edats dels 4 als 58 anys en una espectacular posada 

en escena creada per Paco Azorín que incorpora una gran escala típica del musical 

i un enorme mirall que reflectirà als ballarins. Es tracta de “coreografies verticals” 

i això implica un nou repte als alumnes i als coreògrafs. 

SHOWTIME es representarà en 3 dobles funcions, sumant uns 500 alumnes cada 

dia provinents de diversos nivells i cursos amateurs, preprofessionals i professionals. 

L’obra està estructurada en dos actes i agruparà les diferents disciplines de dansa 

treballades durant el curs lectiu (Jazz, Claqué, Ballet Clàssic, hip-hop, Modern Jazz, 

Dansa Espanyola, Contemporani i Acrobàcia).  

En total, SHOWTIME compta amb un staff tècnic, artístic i organitzatiu de 68 

persones i 17 empreses col·laboradores a càrrec d’aspectes com les retroprojeccions 

i imatges en 3D, els 30 micròfons sota l’escenari i en les escales per a les actuacions 

de claqué i dansa espanyola o els 2.382 vestits i 7.850 complements que lluiran els 

ballarins en l’espectacle. 

Les entrades de SHOWTIME estan a la venda a través de aquest enllaç 
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Unes cartes escrites des del front en la Guerra Civil 

protagonitzen el monòleg teatral 'Fuga' 
Publicat 19/6/2019 19:21:21 CET 

BARCELONA, 19 Juny ﴾EUROPA PRESS﴿ ‐ 

L'obra 'Fuga' porta a l'Escenari Joan Brossa de Barcelona un monòleg teatral 

protagonitzat per les cartes d'un besavi escrites des del front durant la Guerra Civil, 

amb direcció de Montse Albàs i interpretació d'Arnau Casanovas. 

En un comunicat aquest dimecres, la sala ha explicat que es tracta d'una creació de 

la companyia La Klandestina que mostra "punts de vista diferents" sobre aquest 

conflicte, on dona veu a fills, nets i besnets que reinterpreten aquestes cartes. 

Podrà veure's entre el 26 de juny i el 14 de juliol, amb una dramatúrgia col·lectiva en 

la qual ha participat la productora de l'obra, Marta Garolera, i que es complementa 

amb un espai escènic de Furti Coromina. 
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Mercateatre, la Fira de Circ i Animació al Parc de
Sant Martí que dóna la benvinguda a l’estiu!

  By  teatralnet  - 19 de Juny de 2019  0

Dissabte 29 de juny, el Parc de Sant Martí, al barri de Sant Martí de Provençals de Barcelona, serà

Crítiques Express
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Genèric saT! 18-19

l’escenari d’una nova edició de Mercateatre, la fira de circ i d’espectacles d’animació que organitza el

Centre Cívic Sant Martí, des de fa més de dues dècades.

L’esdeveniment, que es configura com una cabaret de varietats, amb una dotzena d’actuacions breus,

tindrà lloc a partir de dos quarts de deu del vespre, a la zona del parc que es coneix popularment amb el

nom de «la gàbia» (situada entre els carrers Menorca i Huelva). El polifacètic actor Brian Bombay serà

l’encarregat de presentar una vetllada a la fresca ideal per donar la benvinguda a l’estiu, amb un

programa ben variat que inclou espectacles de foc, d’acrobàcia  aèria, de mim i clown, de dansa moderna

i dansa acrobàtica, de funambulisme, de teatre visual i de malabarismes.

Al web de la fira, mercateatre.com, s’hi pot consultar el programa complet amb descripcions dels

espectacles presentats i les companyies participants.

L’activitat és oberta a tot el públic i no es requereix reserva d’entrades, si bé els organitzadors confien

que, com cada any, l’aforament s’omplirà ràpid tot i haver am pliat la capacitat d’un pati de butaques

previst per a 350 persones.

Després de més de dues dècades (enguany serà la 22a edició) Mercateatre és un projecte que no

només està consolidat sinó que, en paraules de Chus Ruiz, directora del centre cívic, segueix en

creixement. Ruiz ens explica que “Mercateatre  té un públic fidelitzat i són molts els veïns i veïnes

del barri que s’anoten la data a l’agenda i l’esperen amb il·lusió, però, d’igual manera, en els

darrers anys hem notat un augment d’espectadors d’altres barris i districtes”. Un altre dels

aspectes distintius de Mercateatre és que la selecció de participants es fa a partir d’una convocatòria

oberta, dirigida a professionals (que es realitza durant el mes d’abril). Segons la directora del centre cívic,

aquesta crida és també un bon reflex del creixement que continua experimentant el projecte: “cada any

rebem prop d’un centenar de propostes i, cada vegada, hi trobem més artistes i companyies

provinents de fora de l’estat espanyol, perquè han rebut molts bones referències sobre la fira

per part d’altres col·legues de professió”. Ruiz assenyala que això és deu a que “tots els

participants queden sempre molt satisfets del caliu que es genera al parc i de la complicitat amb

el públic, que és força entusiasta.” Amb tot, la selecció de companyies participants posa el focus en

mirar de donar cabuda a companyies emergents i oferir una cita d’interès també per a programadors

d’altres equipaments de la ciutat i de l’àrea metropolitana.

A més de la fira de dissabte, l’edició d’enguany de Mercateatre es complementarà amb dues activitats

paral·leles. D’una banda, el dilluns dia 1 de juliol a les 18 h de la tarda, l’Auditori Sant Martí s’hi

afegeix amb CruCru Show, un espectacle ambulant d’acrobàcies i malabarismes a peu de carrer, que

tindrà lloc a la Plaça d’Angeleta Ferrer, just al davant de les instal·lacions de l’Auditori. D’altra banda, el

Centre Cívic Sant Martí també ha organitzat un taller familiar de circ, per a infants d’entre 8 i 12

anys, que es realitzarà de l’1 al 8 de juliol. El curset és gratuït, però les places són força limitades i cal

inscriure’s prèviament, al web o a les oficines del centre.

Centre Cívic Sant Martí

C/ Selva de Mar, 215 (08020, Barcelona)

Web: https://www.barcelona.cat/ccsantmarti
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Riot Comedy

Maig 10 - Agost 10

Teatre del Raval
Barcelona

DC

19

El gran mercado del mundo
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Hamilton: rapejant l’excitació que
provoquen les obres mestres

Darrers dies

Veure més…

Blogs Opinió

“Estàs excitat?”, et pregunta amablement l’empleat del
Victoria Palace Theatre de Londres que va reordenant
la llarga cua …

Això ja ho he viscut
 

Crític: Santi Fondevila Mitjà: Time Out Els endevins no
coneixen el futur. Les seves prediccions són simplement, o no
tant simplement, records de vides anteriors. Serem...
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Dijous, 20 de juny del 2019 Cultura

Imatge de la presentació del Seu Vella Music Festival.

MARC CODINAS

M. CODINAS
❘ LLEIDA ❘ La tercera edició del Seu 
Vella Music Festival se celebra-
rà els dies 5, 6, 12, 21 i 26 de 
juliol i comptarà amb cinc con-
certs d’artistes de tot el país de 
sons pop, rock i reggae. El grup 
lleidatà Koers, Judit Nedder-
mann, la Companyia Elèctri-
ca Dharma, Anna Roig & Àlex 
Cassanyes Big Band Project 
i els Mambo Jambo Arkestra 
formen el cartell d’aquest estiu. 
Joan Baigol, director del Con-
sorci del Turó de la Seu Vella, 
va valorar positivament el canvi 
d’escenari del festival que es va 
portar a terme l’any passat. Així 
mateix el Seu Vella Music Fes-
tival, que va nàixer l’any 2017 
hereu del cicle Concòrdia “té 
la vocació de convertir-se en 
referent a les Terres de Ponent 
i atreure una àmplia franja de 
públic”, va destacar el regidor 
Ignasi Amor, que ahir es va es-
trenar com a representant de 
l’ajuntament a la presentació 
del festival. Per la seua banda, 
el director de Serveis Territo-
rials de Cultura, Miquel Àngel 
Cullerés, va expressar que el 
certamen “és també un gra de 
sorra per a la candidatura de 
Patrimoni Mundial de la Unes-
co, amb la cultura de la pau, de 
la llibertat, i d’obertura de la 
música”. La venda d’entrades 
anticipades ja està disponible a 
la pàgina web www.tincticket.

Música pop, rock i reggae  
a la Seu Vella les nits d’estiu
Koers obre el festival el 5 de juliol i l’Elèctrica Dharma el tancarà el dia 26

CERTAMEN CONCERTS

com i a partir de divendres a la 
taquilla de la Seu Vella. A més 
a més, l’aforament serà limitat 
i tots els concerts començaran 
a les 21.30 hores.

DATES I PREUS

Koers. 5 juliol, 12 € anticipada / 15 € taquilla

Anna Roig i Àlex Cassanyes. 6 juliol, 12 € ant. / 15 € taq.

Mambo Jambo Arkestra. 12 juliol, 12 € ant. / 15 € taq.

Judit Neddermann. 21 juliol, 12 € ant. / 15 € taq.

Companyia Elèctrica Dharma. 26 juliol, 18 € ant. / 20 € taq.

Vegeu la notícia  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

Puig declara per 
videoconferència 
per Sixena

TRIBUNALS

❘ OSCA ❘ L’exconseller de Cul-
tura del Govern de Carles 
Puigdemont, Lluís Puig, 
actualment a Bèlgica, està 
previst que declari avui per 
videoconferència en el judi-
ci per les obres d’art de Si-
xena del Museu de Lleida. 
Puig és acusat d’un delicte 
de desobediència pel jutjat 
d’Osca per no haver entre-
gat les quaranta-quatre obres 
d’art del monestir de la Fran-
ja que conservava el Museu 
de Lleida i que finalment es 
van traslladar per una ordre 
judicial, fet que va suposar la 
polèmica entrada de la Guàr-
dia Civil a l’equipament mu-
seístic el dia 11 de desembre 
del 2017.

Convocat el XVII 
Premi de Pintura 
Miquel Viladrich

CONCURSOS

❘ TORRELAMEU ❘ L’ajuntament de 
Torrelameu, amb el patrocini 
de l’IEI i la col·laboració del 
Cercle de Belles Arts de Llei-
da, va obrir dimarts la con-
vocatòria per al XVII concurs 
Premi de Pintura Miquel Vi-
ladrich. Els interessats hau-
ran d’entregar una obra inè-
dita d’entre 100 x 100 i 200 x 
200 cm de temàtica i tècnica 
lliure abans del proper 30 de 
juliol. El primer premi esta-
rà dotat amb 4.000 euros, el 
segon amb 2.000 i el tercer 
amb 500 € més una menció 
honorífica. Per trobar-ne més 
informació, es pot consultar 
la pàgina web www.torrela-

meu.cat.

Més de  
tres-cents artistes 
al Sónar 2019

MÚSICA

❘ BARCELONA ❘ Més de 300 ar-
tistes procedents dels cinc 
continents actuaran al fes-
tival de música electrònica 
Sónar 2019, que se celebrarà 
a Barcelona entre el 17 i el 
20 de juliol en l’edició més 
variada fins a la data, amb 
músics vinguts de 36 països. 
Les propostes més rupturis-
tes d’aquesta edició les re-
presentaran Arca, Sevdali-
za, Lyzza, Slikback, Petite 
Noir i Jlin. Així mateix, hi 
haurà espai per a les estre-
lles globals A$AP Rocky, 
Bad Bunny i Skepta; els clàs-
sics Underworld i Matthew 
Herbert i la música de ball 
de Disclosure i Kalkbrenner.

El lleidatà Ramon Giné,  
nou director artístic  
de la Mostra Igualada
Programador del Teatre Foment de Juneda

CÀRRECS CERTÀMENS

Ramon Giné, director artístic de la Mostra Igualada.

AGÈNCIES
❘ LLEIDA ❘ El fins ara programador 
cultural del Teatre Foment de 
Juneda, Ramon Giné, relleva-
rà Pep Farrés al capdavant de 
la fira d’espectacles infantils i 
juvenils Mostra Igualada. En un 
comunicat que es va fer públic 
ahir, el certamen explica que 
Giné, que ha obtingut la millor 
puntuació de les tres candida-
tures presentades, s’incorporarà 
a l’equip durant el mes de juny 
coincidint amb l’obertura de la 
convocatòria de propostes ar-
tístiques per a la trenta-unena 
edició, que se celebrarà a Igua-
lada entre el 26 i el 29 de març 
de l’any que ve (les inscripcions 
poden fer-se al web de la fira 
abans del 15 d’agost). 

Així mateix, el seu projec-
te, que s’ha resolt a través d’un 
concurs públic, pilotarà el festi-
val per un període de dos anys, 
prorrogable fins al 2023. Post-
graduat per la Universitat de 
Barcelona en Producció i Ges-
tió d’Espectacles, Ramón Giné, 
de Juneda, compta amb més de 
vint anys de trajectòria en el 
sector cultural. Ha treballat com 
a actor amb companyies com 

MOSTRA IGUALADA

Zum Zum Teatre, La Compa-
nyia de Comediants La Baldufa 
i el Centre de Titelles de Lleida, 
entre d’altres. Així mateix, s’ha 
dedicat a la producció artística 
i, després, a la gestió cultural. 
Des de fa quatre anys és tèc-
nic de Cultura, Joventut i Fes-
tes de l’ajuntament de Juneda i 
responsable de la programació 
del Teatre Foment, entre altres 
activitats.

Giné ja havia participat en 
la Mostra Igualada en els seus 
diferents perfils i havia formulat 
i compartit el projecte artístic 
de la fira amb diferents profes-
sionals del sector per ajustar al 
màxim la proposta al caràcter 
estratègic de la cita. El 2019 la 
Mostra Igualada va programar 
cinquanta-cinc espectacles se-
leccionats entre més de 630 pro-
postes rebudes.

FIRA IGUALADA 2020

Les inscripcions per  

a la 31a edició poden  
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AGENDA

Música

BALSARENY
Audicions de l’Escola Munici-

pal de Música Avui, a les 19 h,

a la Sala Petita del Sindicat.

GIRONELLA
Club de música Avui, a les 18

h, a la biblioteca. Es parlarà de la

Copa, amb audicions i comenta-

ris, amb la participació de la can-

tant Antonia Melchor.

IGUALADA
Estival de Jazz: cinema a la

fresca Avui, a les 22 h, al pati

de l’Ateneu Igualadí. Projecció

del documental Thelonoious
Monk: Straight, No Chaser, sobreMonk: Straight, No Chaser, sobreMonk: Straight, No Chaser
la vida del pianista de jazz. En-

trada lliure.

NAVARCLES
Escola de Música i Arts Navar-

cles-Sant Fruitós Avui, a les

19 h, al teatre-auditori Agustí So-

ler i Mas. El circ, concert de fi deEl circ, concert de fi deEl circ
curs. Entrada amb invitació. Les

sobrants es posaran a disposició

a taquilla, de 17 a 19 h; i a navar-
cles.fila12.cat.

Escena

IGUALADA
Mostra de Teatre Escolar

Avui, a les 19 h, al Teatre Munici-

pal l’Ateneu. Representació d’El
retorn d’Odisseu, a càrrec deretorn d’Odisseu, a càrrec deretorn d’Odisseu
l’institut Badia i Margarit.

MANRESA
Mostra de l’Aula d’Arts Escèni-

ques: teatre juvenil Avui, a

les 18 h, a la Sala Petita del tea-

tre Kursaal. Representació de Vi-
des. A les 20 h, representació dedes. A les 20 h, representació dedes
Desdoblaments.

Art

MANRESA
Trobada entre artistes i enti-

tats d’acollida per reivindicar

el dret al refugi Avui, a les

19.30 h, a la plaça Sant Domè-

nec. Acte públic: El dret al refugi
i l’activisme cultural, coordinati l’activisme cultural, coordinati l’activisme cultural
per la Casa Flors Sirera. Es dialo-

garà amb Marc Sellarès, artista

visual bagenc; i Moulud Yeslem,

artista i activista cultural sah-

rauí. També hi participaran

membres de les fundacions

Apip-Acam i Germà Tomàs Ca-

net. Els participants en el

taller:Espai creatiu: del pinzell a
la denúncia, coordinat per Ainala denúncia, coordinat per Ainala denúncia
Sallés, exposaran la trentena

d’obres creades a la plaça Sant

Domènec fins al 28 de juny. La

cloenda serà a càrrec del músic

Oriol Barri.

Lletres

BALSARENY
Club de lectura de novel·la

Avui, a les 19 h, a la biblioteca

Pere Casaldàliga. Tertúlia literà-

ria on es comentarà el llibre Sal
Roja: el llop de Cardona.

MANRESA
Lectura en veu alta Avui, a

les 11 h, a la sala de suport de la

biblioteca de l’Ateneu Les Bases.

Club de lectura sobre ciència

ficció Avui, a les 19 h, a la bi-

blioteca de l’Ateneu Les Bases.

Els androides somien xais elèc-
trics? de Philip K. Dick.
Club de lectura de novel·la:

«Lletres en viu» Avui, a les 19

h, a la sala d’actes de la bibliote-

ca del Casino. Els estranys, deEls estranys, deEls estranys
Raül Garrigasaig. Presentació de

Jordi Estrada amb la presència

de l’autor.

Club de lectura de filosofia

Avui, a les 19 h, a la sala de reu-

nions de Centre Cultural el Casi-

no. El miedo a los bárbaros, deEl miedo a los bárbaros, deEl miedo a los bárbaros
Tzvetan Todorov (2a sessió).

Festes

BERGA
La Patum Avui, a les 9.30 h,

engegada de coets i passada

amb la Cobla Pirineu. A les 10.30

h, a l’església parroquial de San-

ta Eulàlia, missa major cantada

per l’Orfeó Berguedà. Tot seguit,

a la plaça de Sant Pere, Patum

de lluïment, amb la Cobla Piri-

neu. A continuació, a la plaça de

Viladomat, sardanes amb la co-

bla La Principal de la Bisbal. A

les 16.30 h, a la residència Nos-

tra Senyora de Queralt, concert

amba la cobla La Principal de la

Bisbal. A les 18 h, a la plaça de

Viladomat, sardanes amb la co-

bla La Principal de la Bisbal. A

les 21.30 h, a la plaça de Sant

Pere, Patum completa, amb la

Cobla Pirineu. Acabada la Pa-

tum, a la plaça de Viladomat,

sardanes amb la cobla La Princi-

pal de la Bisbal. Divendres, a les

10 h, passada de les comparses

de la Patum infantil, amb la Ban-

da de l’Escola Municipal de Músi-

ca de Berga. A les 11 h, a l’esglé-

sia parroquial de Santa Eulàlia,

missa cantada per la Coral Que-

raltina del Casal Cívic. A les 12 h,

a la plaça de Sant Pere, Patum

infantil de lluïment, amb la Ban-

da de l’Escola de Música de Ber-

ga. Tot seguit, a la casa de la ciu-

tat, repartiment dels premis del

30è concurs de dibuix infantil.

MANRESA
L’ou com balla a la Seu Avui,

a les 10.45 h, es presentarà i be-

neirà l’ou com balla al claustre

de la Seu. Tres carrers del claus-

tre estaran coberts de catifes de

serradures pintades amb motius

del Corpus. Es podrà visitar fins

al 23 de juny.

SALLENT
Enramades Avui, a les 10 h,

al temple parroquial, missa de

commemoració de Corpus. A les

11 h, inauguració dels carrers en-

ramats a càrrec de Biel Duran,

actor de cine, teatre i televisió.

Acompanyat de la xaranga Els

músics de Sallent amb el Toc
d’Enramada a càrrec de l’Esbart
Vila de Sallent i la xaranga Cal k

tremolin de l’escola de música

Cal Moliner. Amb inici de Verge

de Fussimanya i final a la plaça

de la Vila amb vermut popular. A

les 17 h, Vine a enramar el carrer

del Cós I, taller per a infants. Les

manualitats s’utilitzaran per en-

galanar el carrer. A les 20 h, a la

plaça Sant Antoni Maria Claret,

concert a càrrec de l’orquestra

Selvatana. A les 22.30 h, a la pla-

ça Sant Antoni Maria Claret, ball

amb l’orquestra Selvatana.

ST. JOAN DE VILATORRADA
Festa Major Avui, a les 17 h, a

la Sala Petita de Cal Gallifa, inau-

guració de Lledonarts 2019, ex-Lledonarts 2019, ex-Lledonarts 2019
posició de les obres fetes per in-

terns que participen dels Tallers

dels Centres Penitenciaris de Ca-

talunya. Oberta els dies 21, 26 i

27 de juny, de 18 a 20 h; i els

dies 22, 23 i 24 de juny, de 12 a

14 i de 18 a 20 h. Organització:

Centre Penitenciari Lledoners. A

les 19.30 h, a la Sala Montserrat

de l’Escola d’Adults, taller de cui-

na Pintxos i montaditos d’estiu.
Informació i tiquets: 93 875 05

25. Organització: Associació de

l’Escola d’Adults. Divendres, a

les 11.30 h, al Casal de Gent

Gran, inauguració de l’exposició

de les activitats manuals i artís-

tiques dels tallers del Casal.

Oberta fins al 28 de juny, d’11 a

13 i de 17 a 19 h. Els dies 24 i 25

de juny, tancat. Amb la col·labo-

ració de l’Associació de Gent

Gran Les Oliveres.

Infantil

ST. VICENÇ DE CASTELLET
Club de lectura infantil Avui,

a les 17.30 h, a l’aula de forma-

ció. Organització: biblioteca S. V.

Casajuana.

Joves

MANRESA
Taller i concurs: «Còctels sen-

se alcohol» Avui, a les 18.30

h, al Casal de Joves La Kampana. 

Xerrades

IGUALADA
«El retaule de Santa Maria de

Rubió» Avui, a les 18 h, a

l’Adoberia Bella. Conferència so-

bre aquesta obra del gòtic, a cà-

rrec de la doctora Rosa Alcoy, ca-

tedràtica d’Història de l’Art a la

UB i experta en pintura medie-

val. Activitat vinculada a la mos-

tra 1939. L’Abans i del Després. El
salvament del retaule de Rubió,
al vestíbul del Museu de la Pell.

Jocs

MANRESA
Nits de jocs  Avui, a les 21.30

h, al Cafè del Taller (Sobrerroca,

14). Jocs de taula del CAE.

Caminades

MANRESA
Grup de Caminades de Va-

lldaura Divendres, a les 8.30

h, sortida des de la plaça Vuit de

Març per fer un recorregut d’una

hora i mitja.

Exposicions

IGUALADA
Sala Municipal d’Exposicions

(Garcia Fossas, 2)  Escultura,
dibuix i pintura, selecció dels tre-dibuix i pintura, selecció dels tre-dibuix i pintura
balls realitzats en els cursos im-

partits per Teresa Riba a l’Escola

Oberta per a Adults La Gaspar,

escola municipal d’art i disseny.

Inauguració avui, a les 19.30 h.

Fins al 30 de juny. Horaris: de

dimarts a divendres de 19 a 21 h;

dissabtes i diumenges, d’11 a 14 i

de 18 a 21 h. Entrada lliure.

MANRESA
Foto Art (Sant Bartomeu, 50,

2n. Casal de les Escodines) Ex-

posició Obres dels alumnes del
curs 2018-2019. Inauguraciócurs 2018-2019. Inauguraciócurs 2018-2019
avui, a les 21 h. Fins al 19 de ju-

liol. Horari: dimecres, de 17 a 19

h; i dijous, de 21 a 23 h.

Museu de la Tècnica Exposi-

ció Empeltats. Vi_suals’19, de fo-Empeltats. Vi_suals’19, de fo-Empeltats. Vi_suals’19
tografies de Foto Art Manresa i

dels curmetratges de Cine Club

Manresa. Des d’avui i fins al 14

de juliol. De dimarts a diumen-

ge, de 10 a 14 h.

CULTURES
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 L’Escola Municipal de Música de Cardona, Musicant, va omplir dissabte al vespre la plaça de la Fira en l’estrena
de la cantata La cançó més bonica, creada per Xavi Ventosa (música) i Jordi Santasusagna (lletra) amb motiu de laLa cançó més bonica, creada per Xavi Ventosa (música) i Jordi Santasusagna (lletra) amb motiu de laLa cançó més bonica
celebració dels 25 anys del centre. 180 alumnes i professors de totes les edats van pujar a l’escenari per mostrar
als assistents una peça composta per 11 cançons que lloa les virtuts de la música a partir de la història d’un poble
que no en té i la vol trobar. La posada en escena va ser un èxit i culmina la commemoració de les noces d’argent.

L’escola Musicant de Cardona estrena amb èxit «La cançó més bonica»

MUSICANT

La Mostra d’Igualada
té nou director artístic,
el sisè en la seva histò-
ria. Ramon Giné relle-
varà Pep Farrés (al càr-
rec des de 2015) en la
31a edició de la fira
d'espectacles infantils i
juvenils, que tindrà lloc
del 26 al 29 de març.
Giné s’incorporarà a
l’equip de la Mostra
aquest mateix mes de
juny, coincidint amb
l’obertura de la convo-
catòria de propostes ar-
tístiques (www.mos-
traigualada.cat), quetraigualada.cat), quetraigualada.cat
es tancarà el 15 d'agost.

El projecte de Giné
ha obtingut la millor
puntuació de les tres
candidatures presen-
tades. L’adjudicació de
la direcció artística s’ha

resolt a través d’un
concurs públic avaluat
per una comissió tècni-
ca integrada per agents
del sector i represen-
tants de diverses admi-
nistracions. Serà direc-
tor artístic per un pe-
ríode de 2 anys prorro-
gable fins al 2023.

Postgraduat per la
UB en Producció i Ges-
tió d’Espectacles, Ra-
mon Giné té més de 20
anys de trajectòria en el
sector cultural. Als ini-
cis de la seva carrera va
treballar com a actor
amb companyies com
Zum Zum Teatre, La
Baldufa i el Centre de
Titelles de Lleida, entre
d’altres. Més endavant
va dedicar-se a la pro-
ducció artística i, des-
prés, a la gestió cultu-
ral. Els darrers 4 anys
ha estat tècnic de Cul-
tura, Joventut i Festes
de l’Ajuntament de Ju-
neda, i responsable de
la programació del
Teatre Foment.

REDACCIÓ MANRESA

La Mostra fitxa
Ramon Giné comRamon Giné comR
a director artístic

Relleva Pep Farrés
i dirigirà el mercat
igualadí durant dos
anys, com a mínim

LA MOSTRA

Giné es dedica a la producció i gestió artística

La plaça Sant Domè-
nec acollirà avui una
trobada entre artistes i
membres d’entitats
d’acollida per comme-
morar el Dia interna-
cional de les persones
refugiades. A la plaça
s’instal·larà una haima
que es convertirà en un
espai de reflexió, inter-
canvi i informació so-
bre projectes concrets
de suport a les perso-
nes refugiades.

Taula rodona
A dos quarts de vuit co-
mençarà una taula ro-
dona organitzada per
la Casa per la Solidari-
tat i la Pau Flors Sirera.
En la primera part del
debat s’explicarà com
es fa l’acollida de perso-
nes refugiades a Man-
resa, a càrrec de Iolan-
da Marco, responsable
territorial del Progra-
ma Ampara; Laia Cor-
ral, advocada; dues re-
presentants de la Fun-
dació Apip-Acam; i
Ferran Rofín, advocat
de la Fundació Germà
Tomàs Canet. Poste-
riorment, a la taula ro-
dona s’exposarà l’expe-
riència dels artistes
Marc Sellarès i Moulud
Yeslem. 

El bagenc Marc Se-
llarès és autor d’una
obra que  defensa els
drets de  la dona, els tre-
balladors i la immigra-
ció. Van tenir especial
ressò El bosc de les creus

i el túnel cavat a Tijua-
na, just davant del mur
de la frontera que sepa-
ra Mèxic i els Estats
Units. Properament
presentarà el seu pro-
jecte Maremortum per
denunciar la tragèdia
dels naufragis d’immi-
grants al Mediterrani.

Acompanyarà Sella-
rès l’activista i artista
sahrauí Moulud Yes-
lem, que va arribar sent
un nadó als camps de
refugiats d’Algèria fa
més de quaranta anys.
Amb el seu projecte Per
cada mina una flor,cada mina una flor,cada mina una flor
milers de persones han
conegut la situació del
Sàhara. Amb ells dos,
l’artista plàstica Aina
Sallés, que ha coordi-
nat l’Espai Creatiu «Del
Pinzell a la Denúncia»,
on diferents persones,
la majoria refugiades
que actualment viuen
a Manresa, han expres-
sat amb la pintura els
sentiments i reptes en-
torn del refugi i les se-
ves esperances vers el
futur. La trentena
d’obres es podran veu-
re fins al 28 de juny a
Sant Domènec.

Cloenda musical 
El músic barceloní re-
sident a Manresa Oriol
Barri serà l’encarregat
de fer una cloenda mu-
sical que repassarà
també la seva expe-
riència de persones re-
fugiades en diferents
camps a Grècia.

REDACCIÓ MANRESA

Debat sobre el
dret al refugi, avui
a Sant Domènec
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DIJOUS

Eix Macià 
Multicinemes

9 SALES / Venda d’entrades
a www.cinesdesabadell.com  
o als caixers automàtics situats 
als cinemes / Telèfon informa-
ció 24 hores: 937 239 800

John Wick capítulo 3:  
Parabellum 
(16 a) 16.00, 19.00, 22.00

Aladdin   
(Apta) 16.00, 19.00, 22.00

Rocketman  
(16 a) 16.00, 19.00, 22.00

Antes de la quema  
(16 a) 16.00, 22.30

Men in Black International 
(7 a) 16.00, 18.00,  19.00, 20.30, 
22.00  *sessions 16 - 19 i 22

X-Men: Fénix Oscura  
(12 a) 16.00, 18.10, 20.25, 22.45

Pokémon: Detective Pikachu 
(Apta) 16.00, 18.00, 20.15

El sótano de Ma  
(16 a) 16.00, 18.00  20.15, 22.30

Kin (7 a) 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

Cines Imperial

11 SALES / Venda d’entrades 
a www.cinesdesabadell.com  
o als caixers automàtics situats 
als cinemes / Telèfon informa-
ció 24 hores: 937 263 131

Men in Black International 
(7 a) 16.15, 19.15, 22.15

X-Men: Fénix Oscura 
(12 a) 16.15, 19.15, 22.15

Pokémon: Detective Pikachu 
(Apta) 16.00, 18.10

Clara y Claire 
(16 a) 20.30, 22.45

Aladdin 
(Apta) 16.15, 19.15, 22.15

La biblioteca de los libros 
rechazados 
(7 a) 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

Mejor que nunca 
(7 a) 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

John Wick capítulo 3:  
Parabellum 
(16 a) 16.00, 19.00, 22.00

Rocketman 
(16 a) 16.00, 19.00, 22.00

El vendedor de tabaco 
(12 a) 16.15, 19.15, 22.15

El sótano de Ma * 
(16 a) 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

Mr. Link. L’origen perdut  
català (Apta) 16.30, 18.30

Timadoras compulsivas 
(7 a) 20.30, 22.45 
 
 

Cineclub Sabadell

Més informació a
www.cineclubsabadell.org 

White boy Rick  
Dijous 12 de 20.00 a  22.45

 
*El dijous, només en VOSE

DIVENDRES

Eix Macià 
Multicinemes

9 SALES / Venda d’entrades
a www.cinesdesabadell.com  
o als caixers automàtics 
situats als cinemes / 
Telèfon informació 
24 hores: 937 239 800

Aladdin   
(Apta) 16.00, 19.00, 22.00

Godzilla, rey de 
los monstruos 
(12 a) 16.00, 19.00, 22.00

Rocketman  
(16 a) 16.00, 19.00, 22.00

Men in Black International 
(7 a) 16.00, 19.00, 22.00

X-Men: Fénix Oscura  
(12 a) 16.00, 18.10, 
20.25, 22.45

Pokémon: 
Detective Pikachu 
(Apta) 16.00, 18.00

John Wick capítulo 3:  
Parabellum * 

(16 a) 20.00, 22.30

El sótano de Ma  
(16 a) 16.00, 18.00, 
20.15, 22.30

Toy Story 4  
(Apta) 16.00, 18.15, 
20.30, 22.45

La influencia  
(18 a) 16.00 18.15, 
20.30, 22.45

Cines Imperial

11 SALES / Venda d’entrades 
a  www.cinesdesabadell.com  
o als caixers automàtics 
situats als cinemes / 
Telèfon informació 
24 hores: 937 263 131

Toy Story 4  
(Apta) 16.00, 18.15, 
20.30, 22.45

Toy Story 4   
català (Apta) 16.30, 19.00

La influencia  
(18 a) 16.00, 18.15, 
20.30, 22.45

Pokémon: 
Detective Pikachu 
(Apta) 16.00, 18.10

El sótano de Ma  
(16 a) 20.30, 22.45

El vendedor de tabaco 
(12 a) 22.15

Godzilla, rey de 
los monstruos 
(12 a) 16.00, 19.00, 22.00

La biblioteca de los libros 
rechazados * 

(7 a) 16.00, 18.15, 
20.30, 22.45

Men in Black 
International 
(7 a) 16.15, 19.15, 22.15

Aladdin  
(Apta) 16.15, 19.15

Rocketman  
(16 a) 22.15

El secreto de las abejas 
(12 a) 16.00, 18.15, 
20.30, 22.45

Un atardecer en la Toscana 
(12 a) 16.00, 18.10, 
20.20, 22.30

X-Men: Fénix Oscura  
(12 a) 16.15, 19.15, 22.15

 
*El dijous, només en VOSE

Hi ha tantes maneres de viure 
l’amor com persones hi ha al pla-
neta. El musical Quedem? inten-
ta explicar quatre dels milers de 
punts de vista que hi ha. L’espec-
tacle es centra en la història de 
quatre joves que viatgen a Nova 
York i que afronten les relacions 
de parella, el fet de  lligar i les de-
cepcions que comporta. Tot això 
en un muntatge vehiculat amb 
versions de cançons de musicals 
que van des de Rent fins Book of 
Mormon o Shreck. 

Quedem? es representarà al Te-
atre del Sol a partir d’aquest 21 de 
juny. Està dirigit per Adrià Agui-
lera, director de musicals i pia-
nista i Sergi Gonzàlez, Eric Alés, 

TEATRE  Basat en versions de temes de musicals moderns, 
s’estrenarà aquest divendres al Teatre del Sol i ja té 
l’aforament complet a les quatre primeres funcions

‘Quedem?’, el musical que 
reinterpreta com veiem l’amor
Jaume Mas Roma  •  @jmasroma   #TeatredelSol  

Un moment d’un dels assajos de l’espectacle / CEDIDA

Marc Pont i Llorenç Costa en els 
papers dels joves que van a la re-
cerca de l’amor. 

L’espectacle conté temes de 
diferents musicals,però en molts 
d’ells s’ha modificat la lletra per 
encaixar-la dins de la història. 
“Hem agafat cançons i gèneres 
molt diferents”, indica Aguilera, 
“com també són molt diferents 
els personatges”. Entre els quatre 
protagonistes no podria haver-hi  
més diferències. Segons el direc-
tor, els personatges són total-
ment diferents, passant pel tímid 
i vergonyós fins al descarat amb 
to fatxenda. “Trobem rols molt 
diferents i maneres d’afrontar els 
problemes diferents”, subratlla.

Però tot i que reinterpreten te-
mes de musicals, han fugit dels 
més clàssics i  han mirat d’agafar 
obres més modernes. “El musi-
cal més antic que hem versionat 
és Rent, però la resta són més mo-
derns”, afirma Aguilera. A més, 
tampoc s’han volgut limitar i 
també han recuperat altres can-
çons que, tot i tenir un format 
molt semblant al de musicals, no 
pertanyen a cap espectacle com 
és el cas de la cançó Latte Man. 

La preparació de Quedem? ha 
sigut ràpida, ja que es van posar a 
treballar-hi després de represen-
tar al Teatre Sant Vicenç Alcem la 
veu. Tot i això, l’expectació crea-
da ha estat alta. Si més no, abans 
de l’estrena ja tenen exhaurides 
les entrades pels primers quatre 
espectacles. Per aquest motiu 
van decidir allargar-ne les repre-
sentacions fins al 5 i 12 de juliol. 

A la botiga FNAC del centre co-
mercial L’Illa Diagonal, a Barcelo-
na, la celebració del Dia de la Mú-
sica s’allarga una setmana. 

El punt fort, però, són les jor-
nades FNAC Music Island: sèri-
es de tres concerts consecutius al 
hall de l’establiment que tindran 
lloc demà divendres i dissabte. La 
primera d’aquestes dues sèries es-

Nay, Artur Martí i Òpal 
protagonitzen la Setmana de 
la Música a FNAC L’Illa
Redacció  •  Barcelona  •  @diaridesabadell  #Música

tarà protagonitzada per artistes 
sabadellencs: a les 17.30 h actuarà 
Nay; a les 18.30 h, Artur Martí i a 
les 19.30 h, Ópal. 

Nay és Alfred Pardo, un artista 
que es defineix com a “polifacè-
tic i inquiet”. Acompanyat per la 
seva guitarra, presentarà en acús-
tic alguns dels temes del seu dar-
rer disc Back where the light is.

El segon artista en sortir a l’es-
cenari serà Artur Martí, també en 
format acústic i en solitari. El sa-
badellenc avançarà algunes can-
çons del seu nou treball, Natural, 
que veurà la llum al juny. 

Tancarà la jornada la cantant i 
compositora Gemma Pedrós sota 
el nom artístic Ópal. Presentarà 
una selecció de cançons extretes 
dels seus discos combinades amb 
alguna versió.

Els tres 
sabadellencs 
actuaran un 
rere l’altre demà 
divendres 21 de 
juny

“S’han agafat 
cançons de 
gèneres molt 
diferents, com 
també són 
diferents els 
protagonistes”
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L’Escola 
Pons Roselló 
celebra el seu 
concert de 
inal de curs
La sala 1 de l’Auditori Enric Gra-

nados serà l’escenari avui, a 

parir de les 18.15 hores, del 
Concert de Cambra de inal 
del curs 2018/19 de l’Escola 
Pons Roselló de Lleida, amb el 

ítol El concert dels alumnes. 

Els alumnes en concert. El re-

pertori estarà format per Peits 
Músics, música de cambra amb 

actuacions individuals, cant co-

ral, actuació de l’orquestra de 

cambra infanil i professional 
de l’escola, la peformance dels 

alumnes de nivell professional i 

l’esperat número inal amb tots 
els alumnes a l’escenari.

L’Ajuntament de Torrelameu 
ha obert la convocatòria 
de la nova edició del premi 
internacional de pintura 
Miquel Viladrich, que 
coninua creixent i s’obre a 
aristes de tot el món.

Torrelameu
REDACCIÓ

Insituït pel consistori del muni-
cipi de la Noguera, i amb el pa-

trocini de l’Insitut d’Estudis Iler-

dencs i la col·laboració del Cercle 

de Belles Arts de Lleida, el premi 

Miquel Viladrich, que se celebra 
de forma bianual, ha donat a 
conèixer les bases de la seva dis-

setena edició. 
El guardó, que enguany s’obre 

a aristes de tot el món, el que li 
atorga una major notorietat i re-

coneixement, compta amb tres 

premis econòmics, dotats amb 

4.000, 2.000 i 500 euros respec-

ivament. Des de l’organització 

informen que el termini per pre-

sentar obres a concurs inalitzarà 
el 30 de juliol.

La nova edició del premi de 
pintura Miquel Viladrich creix i 
s’obre a artistes de tot el món
El termini per a presentar els originals, de 
temàica lliure, inalitzarà el pròxim 30 de juliol

La tècnica i temàica dels ori-
ginals poden ser de lliure elecció, 

encara que hauran de ser original 
i inèdita, és a dir no haver pari-

cipat anteriorment en el concurs. 
El jurat, format per representants 

del consistori, l’IEI, el Cercle de 

Belles Arts i professionals del sec-

tor, donarà a conèixer el guanya-

dor el mes d’octubre, entregant 

el premi el dia 27, moment en 

què també s’inaugurarà l’exposi-

ció amb totes les obres seleccio-

nades pel jurat. 
En l’edició del 2017, el primer 

premi va viatjar a la localitat ma-

laguenya de Marbella i va ser per 

a l’arista Pedro Peña Gil amb The 

dock. Aquell mateix any, el certa-

men va ser tot un èxit i va comp-

tar amb la paricipació a concurs 
un total de 200 obres. 

Altres guanyadors del Miquel 

Viladrich de pintura han estat: 
Carolina Valls Juan (Arquitectura 

eímera, 2013) i Laura Medina 

Solera (Sobre mi pròtesis-casa, 

2015).

El primer 
premi està 
dotat amb 

4.000 euros

JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 | OCIO 37

Pagès Editors va presentar a Bar-

celona les novetats de la seva 

col·lecció de ciència-icció, que 
va néixer l’any 2000 i que ja ha 
publicat 30 ítols.

Una de les novetats més sig-

niicaives de la col·lecció és el 
canvi a la direcció, que havia es-

tat ocupada des dels inicis per 

l’escriptor i expert en literatura 

de ciència-icció Antoni Mun-

né-Jordà, que ara es jubila, i 

que passa a mans del professor i 

doctor en literatura catalana Da-

niel Genís, gran coneixedor del 

gènere fantàsic català i creador 
del web El Biblionauta, dedicat a 

la ciència-icció en català. Daniel 
Genía va agrair a Pagès Editors 

la coniança i al seu predecessor 
per haver pensat en ell. “Els qui 
esimem la literatura i les lletres 
catalanes sabem que l’Antoni 

és un autènic referent, un savi 
enorme però d’una accesibilitat 

extraordinària, d’una humilitat 
molt poc acostumada en aquest 

país”, va dir.

Daniel Genís, nou director 
de la col·lecció de ciència 
icció de Pagès Editors

L’editorial 
apostarà 

pels clàssics 
catalans

Rapsodes del Segre homenatja a Joan Brossa
El Cafè del Teatre va acollir ahir el recital ‘Filosoia en la poesia de Joan Brossa’, organitzat pel grup 
Rapsodes del Segre en el marc de l’Any Brossa, que commemora el centenari del neixement del poeta 
avanguardista català. El recital del poemari de Brossa va estar acompanyat per la música de Pascal 
Comelade i projeccions de la poesia visual del poeta.  /FOTO:  Tony Alcántara
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