
(COLOR) - Pub: EXIT CATALAN  Doc: 02895B  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 29/04/2005 - Hora: 02:07

exit

agendaexit 
DIVENDRES

29 D’ABRIL DEL 200588 el Periódico

MÚSICAb
RUFUS WAINWRIGHT,
membre d’honor de
la reialesa pop

ARTISTA Rufus Wainwright
LOCAL Sala Apolo
DATA 27 d’abril

Acumular adjectius és inútil
per descriure un creador amb
tant poder torbador

TEATREb
‘ALGO’, tres
històries sobre
la recerca

AUTOR Àlex Mañas
TEATRE Versus Teatre
ESTRENA 21 d’abril

Un nou autor i una
nova mirada sobre
temes més actuals

Crítiques 33

Més informació a la Cartellera de Cine i l’Avui Sortim, pàgines 92 a 98

33 DANSA

La proposta d’aquest creador
(foto), deixeble de Pina Bausch,
s’inspira en un ballet rus, ‘Parade’.
L’actuació d’aquesta nit està
inscrita dins dels actes del Dia
Internacional de la Dansa. La
coreografia està interpretada per
vuit ballarins que qüestionen amb
el seu treball quin sentit té
l’espectacularitat amb una barreja
de dansa i teatre.
Mercat de les Flors (Plaça Margarida
Xirgu s/n). 21.00 hores. 9 euros.

BERRETTINI ESTRENA ‘NO
PARADERAN’ AL MERCAT

33 MÚSICA
SIMPLE PLAN
El grup canadenc de punk-pop per a
adolescents presenta el seu nou disc a
Barcelona.
Sala Apolo (Nou de la Rambla, 113).
21.30 hores. 15 euros.

33 MÚSICA
CHAB SAMIR
Samir El Quichiri amb el seu grup Chab
Samir ofereix un raï amb influències
del flamenc, jazz, rock i hip-hop.
Razzmatazz 2 (Pamplona, 88).
21.30 hores. 12 euros.

33 MÚSICA
CARL DAVIS
El músic dels EUA dirigeix l’OBC en una
sessió de cine mut amb orquestra amb
dos films de Buster Keaton.
Auditori (Lepant, 150). 21.00 hores.
D’11 a 44 euros.

33 MÚSICA
‘TELECOGRESCA’
Cheb Balowski (foto), Los Delinqüentes
i Seguridad Social, entre altres, actuen
en aquest festival amb varietat d’estils.
Sot del Migdia (Foc, 134). 22.00
hores. 18 euros.

Les cites d’avui 33

33 Rufus Wainwright.

Els concerts s’amunteguen;
l’agenda acumula nits oblidables,
sessions agradables però intrans-
cendents, espurnes de talent en
què volem veure revelacions...
Molt voluntarisme i bastanta ruti-
na. Fins que arriba a la ciutat Ru-
fus Wainwright.

Sí, perquè el canadenc va ofe-
rir l’altra nit un concert superla-
tiu: art amb poder d’emoció i pro-
vocació. Wainwright, com a artis-
ta total; compositor de gramàtica
pròpia, intèrpret de vol lliure i fu-
nambulista amb un desarmant
sentit escènic. Fa poc, va telonejar
amb geni Keane en una d’aque-
lles paradoxes del show-business
en què no val la pena aturar-se. A
Apolo, va brillar en tota la seva es-
plendor.

Want one i Want two van po-
sar el pilar d’un concert que sor-
tia de l’escenari. Dues hores en
què Wainwright va fer el que va
voler i més. La sala emmudia
quan s’asseia al piano en peces
com The art teacher; cançons sen-
sibles i torrencials, esquivades
per ràpids i istmes, que surten
d’un pou profund. I seguia, atò-
nita, la sofisticada arquitectura
de Beautiful child, Oh what a
world i Cigarettes and chocolate
milk. Un aplaudiment per a la
seva banda i les seves cabaloses
harmonies vocals, les seves sa-
nefes de violí, de mandolina... i
alguns samples que feien de sec-
ció de vent.

Wainwright incideix en la
gran banda sonora americana,
com el seu mestre Van Dyke
Parks, però també fa seva la cul-
tura europea del melodrama.
Beu de Tin Pan Alley, de Ravel i
el cabaret; cita Cohen (un Halle-
lujah que va fer obrir-se el cel) i
els Beatles perquè sap que pot.
Ha inventat un univers majes-
tuós i kitsch; sever i a la vegada
paròdic, on regna.

I al final, la sorpresa: l’artista,
en un número de transformis-

me per a la història, convertit en
Campaneta amb vareta màgica,
ales de purpurina i tanga lluent,
portant l’Apolo volant cap a la 14
Street. La Terra de Mai Més, per-
vertida en una escena de music
hall del segle que ve. Als seus
peus.<
JORDI BIANCIOTTO

Debut professional del jove Àlex
Mañas, que ho fa per partida do-
ble: com a autor i com a director.
Algo és un espectacle radicalment
jove, tant en el text, com en la in-
terpretació, el ritme i el muntat-
ge. L’obra connecta bé amb el
públic, especialment amb el més
jove, que en segueix l’evolució
amb interès. Aina Clotet, Héctor
Claramunt, Ivan Massagué i Car-
mela Poch representen tres peces
curtes, independents entre si,
però amb un denominador
comú: els protagonistes de cada
història busquen alguna cosa no-
va, un fet diferencial, una origi-
nalitat concreta.

En la primera peça es planteja
amb gran ironia i des d’un hu-
mor que s’acosta a l’absurd la

política d’aparador que final-
ment proposa el líder d’un partit
polític. La peça té mala llet i uti-
litza més d’un referent actual. En
la segona, dues parelles burgeses
busquen escapar-se de la monoto-
nia del dia a dia introduint en les
seves avorrides vides elements
imprevistos i extremistes, i al ma-
teix temps s’intercanvien els rols.
En la tercera, d’un interès menor
respecte a les dues primeres, qua-
tre alumnes d’un curs d’autoaju-
da busquen la seva pròpia identi-
tat a través de diferents exercicis
teatrals, que els obliguen a seduir
el públic.

Algo és un espectacle original,
molt directe, representat a un rit-
me frenètic, que provoca contí-
nues rialles en el públic i que té
en les dues actrius les millors
intèrprets. Un muntatge atractiu
que es recolza en un provocatiu
sentit de l’humor absurd i en una
ironia referida a temes que ens
afecten.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER


