
CONCERTS

� Carles Belda i Badabadoc. Concert
homenatge a Ovidi Montllor i en soli-
daritat amb els nens amb càncer. Luz
de Gas (Avui, 21.30 hores).

� Alejandro Martínez. Els poemes de
Jaime Gil de Biedma són la lletra de
les cançons d’aquest cantautor de
Gavà, que gravarà el concert per a un
disc-llibre. Can Massallera, Sant Boi
(Avui, 21.30 hores).

� Homenatge a Artie Shaw. Oriol Ro-
maní retrà homenatge al clarinetista
Artie Shaw en el centenari del seu
naixement Jamboree (Avui, 21 hores).

� Felicity Lott. La soprano oferirà
un recital compost per peces d’Oscar
Strauss, Jacques Offenbach, Francis
Poulenc, Richard Rodgers, entre d’al-
tres. Liceu (Divendres, 5).

� Tomatito. Un dels millors guitarris-
tes actua després de gravar Sonnata
Suite amb l’Orquestra Nacional d’Es-
panya. Palau de la Música. (Diven-
dres, 5).

� Tote King. Va gravar el 2002 el pri-
mer disc Tu madre es una foca, ple de
hip-hop sense concessions. Després
de dos discos més, torna amb

T.O.T.I. Sargantana. (Divendres, 5).

� Arctic Monkeys. Una de les ban-
des més importants del pop, ja que el

seu àlbum de debut es va convertir en
el més venut de la història del Regne
Unit. Ara tornen amb Humbug. Sant
Jordi Club. (Dissabte, 6).

� Javier Krahe. Lúcid, agredolç i sor-
neguer. El cantautor, mític compo-
nent de La Mandrágora, presenta el
treball Cinturón negro de karaoke. Co-
txeres de Sants. (Dissabte, 6).

� Quimi Portet. Enrere va quedar
L’Últim de la Fila. Ara, la música de
Viatge a Montserrat segueix el seu
camí sense interferències exteriors.
Auditori Girona. (Diumenge, 7).
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Una mà s’obre
pas a través d’un
filat. És una de les
imatges que Irina
Santos presenta a
l’exposició Otros
lugares i que la ga-
leria Kowasa inau-
gura dissabte.
Rostres ocults,
por, angoixa pel
desconegut apa-
reixen a les foto-
grafies amb la
idea de transme-
tre inquietud a
l’espectador i invitar-lo a voler saber-
ne més.

El mateix dia, aquesta galeria
inaugura una segona exposició, ara
firmada pel madrileny Carlos Ba-
rrantes i titulada Un día partimos. Es
tracta d’una mostra monogràfica
d’aquest autor que recull una part
dels seus treballs anteriors, des de

1999, i conclou amb el seu projecte
més recent: Un jour nous partons. Ba-
rrantes enriqueix els originals mit-
jançant el tractament digital amb
uns matisos singulars entre el blanc,
el negre i el color, i en resulten unes
imatges oníriques i màgiques. Un día
partimos i Otros lugares. Kowasa Ga-
llery. Del 6 de febrer al 27 de març.

Va inaugurar el Teatre Nacional de
Catalunya l’11 de setembre de 1997.
Ara, tretze anys després, L’Auca del
Senyor Esteve, obra de Santiago
Rusiñol considerada un clàssic de la
literatura i del teatre català, segueix
fent història per ser la primera vegada
que una obra repeteix a la
programació del Nacional. A més, la
proposta que ahir va estrenar el TNC,
dirigit per Carme Portaceli, no crearà
indiferència. “Si no dubtem a transpor-
tar un Shakespeare o un Molière als
nostres dies, per què ens sembla una
heretgia fer-ho amb un clàssic
català?”. És el que es va preguntar la
directora quan va rebre l’encàrrec de
Sergi Belbel, responsable d’aquest tea-
tre, per tornar a fer pujar a l’escenari el
text de Rusiñol. “Li hem fet la volta a
l’obra com si fos un mitjó”, assegura.

L’adaptació feta per Portaceli tras-
llada l’escena original, ambientada a
la Barcelona modernista, en l’època
grisa i trista del franquisme, que va des
dels bombardeigs de Franco a la ciutat

el 1939 fins a la mort del dictador, el
1975. “El silenci, la por i la humiliació
del franquisme tenen molt a veure
amb Estevet, el protagonista de
l’obra”, afirma Portaceli.

La relectura del text implicava una
reescriptura. Una feina que la directo-
ra ha encarregat al dramaturg Pablo
Ley. “Ens hem basat més en la novel·-
la de 1907 que en l’obra de teatre que
Rusiñol va escriure al cap de deu anys,
més complaent amb la burgesia”, asse-

gura Ley. L’adaptació que signa Porta-
celi fuig del costumisme: “hem esven-
trat el naturalisme fins a convertir-lo
en un retrat delirant de la societat de
l’Espanya franquista, proper a l’esper-
pèntic”, explica la directora.

Portaceli, que no oculta la seva ale-
gria per la possibilitat de realitzar un
gran muntatge al TNC amb grans mit-
jans, s’ha envoltat del seu equip habi-
tual: els actors David Bagès, en el pa-
per del protagonista Estevet, el perso-

natge gris que passa els seus
dies rere el mostrador d’una bo-
tiga que va fundar el seu avi, el
Senyor Esteve; Manel Barceló,
fent de Senyor Ramon, Llo-
renç González, de Ramonet, i
Gabriela Flores, fent de Toma-
seta, a més d’incorporar Boris
Ruiz en el paper de l’Avi, des-
prés de deu anys al Teatre Ro-
mea. Amb ells, l’escenografia
de ritme trepidant que firma
Paco Azorín (i són 28 els treba-
lls que ha fet amb Portaceli) en

què una gran pantalla projecta imat-
ges documentals, la música de Dani
Nel·lo i el vestuari d’Antonio Belart.

Malgrat els canvis, Portaceli assegu-
ra que “L’Auca hi és en essència i la
gent l’hi reconeixerà”, ja que no hi fal-
taran els elements típics de la novel·la
de Rusiñol com ara el mostrador i la
caixa registradora de la merceria La
Puntual, situada al barri de la Ribera.
L’Auca del Senyor Esteve. TNC. Fins
al 21 de març— J. Á. MONTAÑÉS

Nou ballarins ba-
llen en un espai
reduït envoltats de
públic pels quatres
costats. La compan-
yia israeliana Bats-
heva Dance Compa-
ny porta al Mercat,
en el seu quart viat-
ge a Barcelona, Ma-
mootot (‘mamut’ en
hebreu) en què cer-
ca una connexió íntima amb el
públic i s’alimenta de l’energia que
els espectadors li donen. Minimalis-
ta, sense decorats ni efectes
d’il·luminació, i amb un vestuari
sobri, tot el protagonisme és per als
moviments que acompanyen la mú-
sica japonesa que va des del ritme
frenètic fins a la immobilitat. Els
ballarins ho aconsegueixen gràcies

a la tècnica gaga que la companyia
dirigida per Ohad Naharim utilit-
za. La Batsheva, fundada l’any
1964 per Marta Graham i la baro-
nessa Batsheva De Rothschild està
considerada la primera formació
d’Israel, on porta a terme més de
250 actuacions anyals. Mamootot.
Batsheva Dance Company. Mercat
de les Flors. Fins al 4 de febrer.
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ROSES, S. A.
Por acuerdo del Consejo de

Administración de esta sociedad,

se convoca junta general extraor-

dinaria de accionistas a celebrar,

en primera convocatoria, el pró-

ximo día 11 de marzo de 2010, a

las 10 horas, en el domicilio

social, sito en Gavá, calle

Progreso, 54-60, y el día siguien-

te, en el mismo lugar y hora, en

segunda convocatoria, bajo el

siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Reelección o nombra-

miento de consejeros.

Segundo. Acta de junta.

Gavá, a 19 de enero de 2010,

Vicente Roses Larrosa, presidente

del Consejo de Administración
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THE CLUSTER COMPETITIVENESS

GROUP, S. A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la

reunión de junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en

Cerdanyola del Vallés (Barcelona) Centro de Empresas del Parque Tecnológico, el día 10 de

Marzo de 2010, a las 17 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora y lugar

del siguiente día 11 de marzo de 2010, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero. Aumento de capital. Determinación de condiciones sobre suscripción y desembol-

so de acciones. Delegación de facultades. Modificación del artículo 5 de los estatutos socia-

les.

Segundo. Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.

Tercero. Propuesta de modificación del sistema de convocatoria y constitución del Consejo

de Administración, y modificación del artículo 15 de los estatutos sociales.

Cuarto. Cambio de secretario del Consejo de Administración.

Quinto. Propuestas y preguntas.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas,

se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en

el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta gene-

ral y los informes emitidos por los administradores en cuanto a los puntos comprendidos en

el orden del día, así como a pedir su entrega o envío gratuito y a solicitar las aclaraciones que

estimen precisas respecto de los mismos.

En Cerdanyola del Vallés, 29 de enero de 2010

Arend Verweij, presidente del Consejo de Administración

DAVID RUANO
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