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TEATRE I MÚSICA

Unes veus
de Joe Penhall
Teatre Municipal de Girona
Divendres 23 a les 21h. 6/10/14€.

DdeG
Un pertorbador retrat de la ma-
laltia mental i la inquietud en
una fragmentada comunitat ur-
bana. Una història d’amor que
es caracteritza per la seva pene-
trant visió de la fragilitat huma-
na. 

En aquesta obra tot s’explica
per la mateixa acció. Cinc per-
sonatges en una gran ciutat,
atrapats en el seu propi estrès
emocional, són disseccionats
fins al més mínim detall: un noi
jove que pateix esquizofrènia; el
seu germà gran, aixafat pel pes
de la responsabilitat; una noia
maltractada que espera un fill; el
pare d’aquest fill, violent i al-
cohòlic; i un home sol, perdut en
la seva paranoia.

Una obra, segons la seva di-
rectora, Marta Angelats, que «és
com la vida: dura i difícil, mera-
vellosa a moments, còmica mol-
tes vegades, poètica i màgica,
però violenta i cruel al mateix

temps».

Sonets. Direcció de Jordi Prat.
Demà a les 22.30h. Sala La Pla-
neta de Girona. 12€.

Un espectacle senzill que
confia en el poder de la paraula
per via d’onze joves intèrprets.
Sonets no és res més que això. O
tot això.

L’espectacle està integrat per
50 sonets. El sonet, la forma poè-
tica per excel·lència, permet als
poetes parlar d’amor, de mort,
d’art i altres atzars.

Sonets vols respondre a una
necessitat de dir aquesta poesia
en veu alta. I, a més, vol satisfer
l’oïda i les emocions dels espec-
tadors, perquè riguin, plorin,
s’entendreixin o s’enrabiïn.

La tria dels autors dels sonets
és, a més, molt atractiva: Miquel
Martí i Pol, Joan Brossa, J.V.

Foix, Josep Maria de Sagarra,
Enric Casasses, Maria Mercè
Marçal, Josep Palau i Fabre, Fe-
derico García Lorca i William
Shakespeare. 

Lúcid. De Rafael Spregelburd.
Divendres 23 i dissabte 24 a les
22.30h; i diumenge 25 a les 19h.
Sala La Planeta de Girona. 12€.

Una nena dóna un ronyó al
seu germà petit, que agonitza.
Tots dos sobreviuen, però a un
preu molt elevat. Anys més tard,
la germana torna i reclama el
que és seu. La negociació és un
malson, i la lucidesa, esporàdi-
ca. Caldrà trobar un ordre on no
n’hi ha cap.

Lúcid torna a La Planeta des-
prés de la seva estrena al Festi-
val Temporada Alta 2006 i de fer
temporada a Barcelona, amb crí-
tiques més que favorables. L’è-

xit de l’obra del dramaturg i di-
rector argentí es fonamenta en
un impecable treball d’interpre-
tació de tota la companyia.

Homeland. Diumenge 18  a les
18h. Teatre Principal d’Olot.
5/9/12€.

Homeland ens convida a una
ciutat imaginària on la música,
la dansa i el circ es conjuguen
per deixar lloc al somni. Es trac-
ta d’un espectacle que busca fer-
nos sortir de nosaltres mateixos
i de la nostra alienació per re-
trobar, gràcies al nostre univers
singular, un món ideal, enriquit
de somnis i de respecte mutu. 

Homeland parla de la recerca
del que significa la llar, ja sigui
físicament, emocionalment o es-
piritualment parlant. Cadascun
despullat, sense vernissos ni en-
trebancs, pot a la fi retrobar les

arrels, la terra, casa seva, el seu
«Homeland».

I la música és essencial en
aquesta recerca. No busca no-
més l’estat d’angoixa de l’espe-
rit: també cerca com portar a-
quest esperit a un nivell de per-
cepció més llunyà. La música
que porta el ritme de Homeland
neix de la trobada dels compo-
sitors George De Decker (Bèl-
gica) i Pierre Bastien (França). 

Petita mort. Amb la companyia
Bel-cro Teatre. Demà a les 22h.
Casal de Bordils. 6€.

Petita mort és una sorprenent
comèdia basada en un clàssic
del gènere: el malentès. En una
consulta de la seguretat social,
la Cristina, una estudiant de Me-
dicina, espera amb impaciència
l’arribada del professor que l’ha
d’examinar.

L’examen consisteix en la di-
fícil tasca de comunicar als pa-
cients una malaltia terminal.
Però l’atzar fa que qui arriba a la
consulta sigui en Vicenç, un
mecànic hipocondríac que re-
gularment visita el metge per
apaivagar les seves pors...

Joe Penhal s’endinsa en l’esquizofrènia a través de cinc personatges

Retrat d’una malaltia 

Skizoo
Incerteza
EMI Music

Un pas de gegant en la trajectò-
ria del quintet, que sublima el
que ja apuntaven en el seu disc
debut. 

KOP
Nostrat
Propaganda pel Fet

La banda de metal de Celrà pre-
senta el seu tercer treball, mar-
cat per les col·laboracions de di-
versos músics.

PROPOSTES

Hannah Montana
Banda sonora
Emi Music

El disc amb les cançons de la
sèrie: dels tretze temes, vuit es-
tan cantats per la protagonista
(Miley Cyrus).

Joan Tena
2 maneras
Musica Global

Tres anys després del seu pri-
mer disc, el músic ha après que
el luxe més gran és fer la músi-
ca que vol, com vol i quan vol.

Elsa Ríos
La incondicional
Universal Musics

El primer disc de la malaguen-
ya inclou onze cançons compo-
sades i dirigides per Juan Car-
los Calderón.




