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‘El Club’ entrevista
l’actor Luis Tosar

COMUNICACIÓ

Els socis del Club del Lector poden aconseguir 40 invitacions

Dyango celebra al Palau els
40 anys de vida musical

RECITAL MEMORABLE

Mon actua a
l’Espai Movistar

ENTRADES I REGALS

El músic Mon actuarà el 25 de ge-
ner, a les nou del vespre, a l’Espai
Movistar. El Club regala 10 invita-
cions dobles i, a més, 10 samarre-
tes i 10 còpies del seu nou CD,
Aprendiéndonos (foto). Els socis han
de trucar al 806.11.77.05 o enviar
un SMS al 5522 amb la paraula
Club5 (espai) i el nom complet, fins
a aquesta mitjanit. A l’instant sa-
bran si han guanyat. Els afortunats
es presentaran al lloc, dia i hora in-
dicats.

33 Luis Tosar, amb El Club.

33 Imatge recent del popular cantant Dyango.
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La veu inconfusible de Dyango ja
fa 40 anys que sona. I el popular
cantant s’ha proposat celebrar-ho
sense estar-se de res amb una gira
de concerts retrospectius de la seva
extensa carrera. El recinte elegit
per al recital a Barcelona és el Pa-
lau de la Música. El 3 de febrer vi-
nent, el carismàtic músic i vocalis-
ta oferirà, durant dues intenses ho-
res, una selecció dels èxits –tant en
castellà com en català– que l’han
mantingut en la fama des dels
anys 60.

Molts recordaran les innombra-
bles gales de Dyango que ha realit-
zat al llarg d’aquests anys per tot el
país, o la seva entranyable furgone-

ta aparcada pels carrers del Poble-
nou, fa més de dues dècades. Altres,
no obstant, van tenir l’oportunitat
de descobrir-lo a A corazón abierto,
l’àlbum que va publicar el 1990 amb
les seves 25 millors cançons fins al
moment i que va obtenir el doble
platí.

La fama que ha recollit per tot Lla-
tinoamèrica durant la seva tra-
jectòria professional li ha garantit
des de fa temps una gira anual. El
2007 no serà una excepció. A mit-
jans de febrer començarà un periple
pels EUA, Veneçuela, l’Equador i
l’Argentina, països que l’adoren i
que també podran disfrutar d’aques-
ta celebració.

Els socis del Club del Lector no
es perdran un recital tan memora-
ble. Només els titulars de la targeta
poden participar en el sorteig de
40 invitacions (20 dobles) per a l’ac-
tuació, que tindrà lloc el dia 3 de
febrer, a les 21.30 hores, al Palau
de la Música. Els interessats han de
trucar al número de telèfon
806.11.77.04 o enviar un SMS al
5522 amb la paraula Club4 (espai) i
el nom complet, fins a aquesta mit-
janit. A l’instant sabran si han re-
sultat afortunats. Les entrades es
recolliran a La Botiga (Bailèn, 86) el
dia 24 de gener, de 9.30 a 14 i de
16 a 18 hores, presentant la targeta
del Club i el DNI.

COM Ràdio emet cada dissabte el
programa El Club, un resum de les
activitats organitzades especial-
ment per als socis.

L’edició d’avui ofereix entrevis-
tes als actors Luis Tosar i Àlex Casa-
novas, així com al director Antonio
Chavarrías, que van presentar la
pel.lícula Las vidas de Celia dime-
cres passat.

Una altra preestrena, la de Bob-
by, serà objecte de reportatge en el
programa. Els socis del Club ex-
pressen l’opinió sobre el film.

L’espai presentat per Eduardo
de Vicente recordarà també les es-
trenes dels espectacles La revista ne-
gra, de Jérôme Savary, al Teatre
Tívoli, i el renovat Trencanous –en
versió de David Campos–, al Teatre
Condal.

També s’emetrà una peça sobre
el concert Acords amb Leonard Co-
hen, del festival Barnasants.

Finalment, El Club entrevista
un soci que fa un any que no fu-
ma gràcies a l’oferta d’Any Nou
2006 del Club del Lector, que s’ha
repetit el 2007. Les promocions
d’EL PERIÓDICO i el sorteig del
DVD Pregúntale al viento tanquen
el sumari d’avui.
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CRÍTICA DE TEATREb

‘PLAY STRINDBERG’, combat dialèctic

AUTOR Friedrich Dürrenmatt
IL.LUMINACIÓ I DIRECCIÓ Georges
Lavaudant LOCAL Sala Gran del
Teatre Nacional de Catalunya
ESTRENA 18 de gener

Del Teatro de la Abadía de Ma-
drid, que dirigeix José Luis
Gómez, arriba al Nacional aquest
boníssim espectacle. Amb Play
Strindberg, una duríssima lectura
del sarcàstic Dürrenmat (Ròmul el
Gran) de l’obra Dansa macraba
(1900), de Strindberg, el director
francès George Lavaudant firma
una corrosiva visió del matrimo-
ni. Ho fa en clau de comèdia ne-
gra i utilitza tres formidables ac-
tors, Núria Espert, José Luis
Gómez i Lluís Homar, junts per
primera vegada en escena. Tres
interpretacions que ajuden deci-
sivament l’espectador a mantenir
l’atenció de tot el que passa a l’es-
cenari. Un combat dialèctic en
què el director equilibra humor i
horror.

La il.luminació delimita un
cercle central en l’enorme escena-
ri del TNC, on es desenvolupa
l’acció, explicada amb un ritme
intens. L’obra s’estructura en 12
assalts –cada un d’ells anunciat
en una pantalla i amb un títol– i
no arriba a l’hora i mitja de re-
presentació. Alice (Espert), una
actriu gran de categoria mitjana,
i Edgar (Gómez), el seu marit, un
militar que es considera posseït
per l’èxit només perquè ha escrit
un tractat de balística, celebren el
25 aniversari d’un matrimoni fra-
cassat; ho fan en un to sarcàstic,
cruel, exhibint l’un i l’altra la se-
va pròpia capacitat d’odi.

La presència a l’illa, on viuen
del cosí Kun (Homar), accentuarà
encara més la descomposició de
la parella i elevarà el to dels re-
trets fins a arribar a un final que
no explicaré.

Més d’un veurà a ¿Qui té por de

Virginia Woolf? un referent
d’aquesta obra, que està escri-
ta amb frases seques i curtes i
entra en el terreny de la ironia
i el sarcasme. Veient la repre-
sentació em vaig recordar
d’Orton i Ionesco. Play Strind-
berg té una gran direcció de
Lavaudant, que ha cuidat fra-
ses, gestos i mirades dels ac-
tors. És un muntatge intimista
(ben resolt en la immensitat
d’aquest escenari), ple de fue-
tades, difícil de muntar. En
l’èxit hi tenen molt a veure les
interpretacions. Espert està
sorprenent: s’allunya de la
imatge de gran tràgica escèni-
ca per instal.lar-se en la con-
tenció i l’humor corrosiu. Des-
tacable treball, amb dues per-
les: les seves escenes musi-
cals. Gómez compon amb
autoritat un personatge de di-
verses cares i mostra la seva sa-
viesa escènica amb moments
magnífics. Homar omple l’es-
cenari amb la seva presència i
la seva veu, que s’agraeix. És
una funció tan dura com
atractiva, d’un altíssim nivell
en tots els elements que la
componen.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

33 Núria Espert.


