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�  L’actriu Cristina Plazas
és la noia que tenia tots els
recursos per ser feliç a la
vida però que acaba morta
a mans del marit. L’altra
guerra, en cartell fins a l’1
d’abril al Villarroel, pro-
cura que el públic no senti
compassió per la protago-
nista, sentencia el director,
Ramon Simó. El director
aspira que el muntatge
convidi a parlar d’aquesta

catàstrofe amb múltiples
noms eufemístics: «Si hi
ha diverses maneres de de-
finir una cosa és símptoma
que no agrada parlar-ne»,
conclou.

La mateixa actriu coin-
cideix amb el director que
davant d’aquest problema
greu, global, «s’ha de par-
lar». A més de la dona, que
no se sent maltractada i en-
cara estima el marit que la
pega, també es dóna veu a

l’home indirectament.
La violència domèstica

és present a la cartellera
sovint. El mèrit d’Elsa So-
lal és que el text, estrenat
el 2002, és a través d’una
morta que ja se sent allibe-
rada perquè sap que no pa-
tirà més agressions.
Aquesta és també la tesi
que va abordar Beth Escu-
dé a Aurora degollada: va
traslladar el drama a una
farsa fins al punt que la in-

gènua assassinada s’entre-
vistava amb el diable i
amb Déu. També Carme
Portaceli va dirigir L’a-
gressor, en què es retrata-
va un pederasta d’una fa-
mília corrent. Els drama-
turgs Ricard Gázquez amb
Folie en famille , actual-
ment a la Sala Beckett i Al-
bert Mestres, a la Sala Ta-
llers del TNC, (Temps re-
al), també ho han tractat en
muntatges recents.

El director Ramon Simó parla
de la violència sexista al Villarroel

JORDI BORDES / Barcelona

� Lluís Llach farà un se-
gon concert a Verges, di-
vendres vinent, després de
l’acord assolit per l’ofici-
na de l’artista i l’Ajunta-
ment de Verges. Servitic-
ket, el sistema de venda
d’entrades de «la Caixa»,
posarà a la venda dimecres
vinent, a les vuit del matí,
un total de 5.000 entrades
per a aquest segon concert,

al preu únic de 25 euros.
Tant aquest concert com el
de l’endemà tindran lloc
en una gran vela que, final-
ment, s’instal·larà darrere
del camp de futbol de Ver-
ges, pels problemes tèc-
nics detectats en el terreny
inicialment triat per a
aquest gran muntatge es-
cènic. Aquest segon con-
cert és la resposta a la gran
demanda d’entrades.

Dimecres posaran a la
venda 5.000 entrades per al

segon concert de Llach
X. C. / Verges

La nova edició del CAS
tindrà el 27 d’abril canvis
substancials respecte al
2006. D’un recinte per a
18.000 espectadors es
passa a un per a 3.500. I de
deu grups participants es
passa a tres. «Repetir l’es-
forç de l’any passat no és
fàcil, i si veiem que el
BTM queda petit, l’any
següent ja ens plantejarem
espais més grans. No vo-
lem batre rècords, sinó
normalitzar la música en
català», justificava ahir
Oriol Junqueras, respon-
sable de la Fundació Cul-
tura Catalana En Movi-

ment, que és l’organitza-
dora d’una vetllada per a la
qual «hi ha el compromís»
que la secretaria de Joven-
tut i la conselleria de Cul-
tura hi col·laborin econò-
micament.

En el concert, Obrint
Pas estrenaran el seu nou
disc, Benvinguts al para-
dís, i Els Pets destaparan
les cançons del seu nou
treball, del qual es desco-
neix el nom però que es
publicarà el mes vinent.
Joel Joan en serà el presen-
tador. Les entrades, a 18
euros, ja estan a la venda al
Servicaixa.

El festival CAS

abandona el Palau

Sant Jordi i

s’instal·la al BTM
Obrint Pas, Els Pets i La Troba

Kung-Fú hi actuaran el 27 d’abril

� El macroconcert de música en català de l’abril a Barce-
lona –anomenat des del 2006 Catalunya Acció Sonora
(CAS)– se celebrarà enguany al Barcelona Teatre Musi-
cal (BTM), després de dues edicions al Palau Sant Jordi.
Hi actuaran Obrint Pas, Els Pets i La Troba Kung-Fú.

El públic del CAS, l’any passat. / G. MASSANA.

G. VIDAL / Barcelona




