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NÚM. 42 (FÀCIL)

Ompli les caselles buides del següent requadro de 9x9 quadrats, amb xifres
de l’1 al 9. No s’ha de repetir cap número en una mateixa fila –horitzontal o
vertical– ni subquadrícula de 3x3. El temps mitjà de resolució pot oscil.lar
entre els 10 i els 30 minuts, però si triga més, no es desanimi.
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L’autor bilbaí va recollir divendres
a Zafra el segon premi Dulce
Chacón de Narrativa Espanyola,
dotat amb 9.000 euros i una escul-
tura de l’artista mallorquí Iñaki
Martínez, per l’obra Invasor, que
constitueix una resposta personal
al conflicte de l’Iraq i el que va sig-
nificar per a ell que Espanya entrés
en aquella «guerra monstruosa».

Fernando Marías
rep el Dulce Chacón

L’històric establiment de Barcelona,
que té la seu tancada a causa d’unes
obres, continuarà amb la seva activi-
tat «en la mesura que pugui» gràcies
a una parada que s’ha instal.lat a la
plaça de Catalunya, a la part més
pròxima a la llibreria, segons un co-
municat de l’empresa. Les reformes
duraran fins a mitjans de gener de
l’any que ve.

La Catalònia s’instal.la
a la plaça de Catalunya

La banda de hip hop i funk ha acon-
seguit vendre totes les entrades per
als seus pròxims concerts a Espanya.
Les cites amb el grup, format per
Will. i. am, Apl. de. Ap, Taboo i Fer-
gie, en què presentaran Monkey busi-
ness, seran el 6 i el 9 de desembre a
la sala Razzmatazz de Barcelona i a
La Riviera de Madrid, respectiva-
ment.

Els Black Eyed Peas
esgoten les entrades

El realitzador madrileny va aconse-
guir el premi del Jurat per Invulne-
rable en la 10a edició de la Mostra
de Curtmetratges de Vilafranca,
que es va clausurar ahir. El barce-
loní Àlex Pastor va obtenir el pre-
mi del Públic amb La ruta natural i
Enrique Gato es va emportar el
guardó de la Secció d’Animació pel
curt Tadeo Jones. – J.M.S.

La Mostra de Vilafranca
premia Álvaro Pastor
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Àngel Llàcer
porta al Condal
‘La màgia dels
Ki-Kids’
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ROSER PUJOL ES
L’AUTORA DE LA
SÈRIE INTERACTIVA

ROGER PASCUAL
BARCELONA

TEATRE I ESTRENA

Mentre veia el muntat-
ge Ja en tinc 30!, Roser

Pujol va entreveure que Àngel
Llàcer era l’home que podia fer
realitat el seu somni: muntar una
obra de teatre per a nens. La ma-
terni ta t va canviar la v ida
d’aquesta dona que, l’any 2000,
va decidir reorientar la seva tasca
professional cap al món de l’oci
infantil. Així, tres anys més tard,
va crear Ki-Kids, una col.lecció in-
teractiva de DVD, CD, llibres i
jocs didàctics per a nens de 3 a 6
anys. Des d’aquest cap de setma-
na l’oferta inclou un espectacle
–La màgia dels Ki-Kids– que es po-
drà veure cada dissabte i diumen-
ge al Condal (12.00 hores).

«L’espectacle agradarà tant
als nens com als adults, perquè
als grans els traurà la cuirassa

que ens posem al créixer», asse-
gura Llàcer. El polifacètic creador
ha embastat les cançons ja exis-
tents amb una trama en què els
Ki-Kids (Kio i Kia, interpretats per
Ramon Pujol i Nerea de Miguel)
estan molt preocupats perquè la
seva amiga Pekas (Laia Piró) està
distant. Amb l’ajuda de Míster K
(interpretat tant al musical com a
la sèrie de dibuixos animats per
Pau Derqui) i de la girafa Kukie
(Jaime Puerta) intentaran fer-la
«baixar de la lluna» i convèncer-la
perquè s’apunti a un sopar amb
un dels reis d’Orient. La solució:
escriure-li una carta parlant des
del cor.

«Hem de fugir dels personat-
ges heroics i apostar per aquells
que, per resoldre els seus pro-
blemes, són perseverants, són
responsables i pacients», senten-
cia Pujol, que va batejar aquests
nens amb la primera paraula que
va pronunciar la seva filla Vicki:
kiki.<

Gran expectació divendres
a la nit al Teatre de Salt,

una de les sales del festival Tempora-
da Alta de Girona, al qual els orga-
nitzadors encara no s’atreveixen a
anomenar oficialment festival de
tardor de Catalunya, tot i que –la
programació mana– compleix de so-
bres el que se n’espera. I el que se
n’esperava aquest cap de setmana
és aquell Conte d’hivern, de Shakes-
peare amb direcció d’Edward Hall,
que acaba les seves funcions aquesta
nit i que el mes d’octubre passat va
esgotar tots els adjectius admiratius
després de passar pel Festival de Tar-
dor de Madrid.

La cita encara és més especial si es
té en compte que Madrid i Salt són
els únics punts de la península on
ha recalat aquesta producció en an-
glès de The Watermill Theatre i de la
Companyia Propeller. El petit grup
teatral creat per Edward Hall –fill
de sir Peter Hall, tota una institució
del teatre britànic– des de mitjans
dels 90, s’ha embrancat a dedicar-se
només a Shakespeare, cosa que a la
Gran Bretanya no és gaire heroica,

però ho fa pel camí menys còmode:
amb una companyia d’11 actors que
igual que en els temps isabelins in-
terpreten tots els papers, els mascu-
lins i els femenins.

El teatre sap fer creïbles moltes
coses, però que en ple segle XXI uns
paios amb tota la barba juguin a fer-
se passar per dones sense apuntar-se
al transvestisme és un fet que, en
principi, requereix grans dosis de
comprensió per part dels especta-
dors. Però divendres a la nit va pas-
sar una cosa prodigiosa.

Potser en un primer cop d’ull,
veient Simon Scardifield en el paper
de l’embarassada reina Hermione,
va recordar aquells graciosos mo-
ments en què els Monty Phyton
mostraven la caricatura, les cames
peludes, les faldilles sense gràcia i el
mocador al cap. Però aquell flaix es
va evaporar immediatament i el que
en va sorgir és la comprensió en di-
recte de l’emoció que un espectador
havia de sentir en temps del Bard.
En aquell moment s’estava interpre-
tant la feminitat, no concebuda com
a realitat, sinó com a veritat teatral,
una cosa que damunt d’un escenari
és doblement veritat.

q PROPOSTA MODERNA
I tot plegat sense jugar a un histori-
cisme de museu. Al contrari, la pro-
posta de Hall és totalment moderna,
respectuosa amb un text estrany,
amb tots els elements d’una tragè-
dia i moltes opcions de convertir-se
en comèdia sense acabar-ho de ser.

És difícil d’establir quin actor en-
tre els 11 està millor en un reparti-
ment sense alts i baixos: el citat Scar-
difield, tot dignitat; Adam Levy (Pau-
lina), capaç de mostrar-se com una
fúria sense perdre les notes més deli-
cades; Bob Barrett (Camillo), un
sòs i e s de S tephen Fry ; J a son
Baughan (Autolycus), que aprofita la
brillantor que li dóna Shakespeare

igual que els clowns, Chris Myles i Ja-
mes Tucker.

Esment a part requereix Tam Wi-
lliams, no només per la delicadesa
visual (aquesta vegada sí) que impo-
sa als seus dos personatges, el fill del
rei, Mamillius, i la seva germana i
heroïna, Perdita, sinó per la genial
idea d’unificar-los en el mateix actor
i donar-li una continuïtat i més sen-
tit dramàtic a la pèrdua del fill por-
tant-la fins a l’última escena, com
una advertència que tot i que s’ha
produït una d’aquelles clausures fe-
lices que tan bé sap organitzar Sha-
kespeare, també hi ha hagut una
mort, i una culpa, de la qual resulta
molt difícil d’escapar.<

33 Simon Scardifield i Richard Clotier (darrere), a Conte d’hivern.

ALASTAIR MUR

Misteris de
la feminitat
Onze homes
interpreten
personatges dels
dos sexes a
‘Conte d’hivern’
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ELENA HEVIA
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TEMPORADA ALTA
ACULL L’ACLAMAT
MUNTATGE
D’EDWARD HALL


