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CULTURA I SOCIETAT

Breus
DIARI DE GIRONA

The Chemical Brothers i Dizzee
Rascal actuaran a la pròxima edi-
ció del Sónar de Barcelona –que es
farà entre els dies 17 i 19 del prò-
xim mes de juny–. La del Sónar de
Barcelona serà l'única actuació a
l'Estat espanyol del duet britànic
The Chemical Brothers aquest es-
tiu. En canvi, el hip-hop i ritmes ur-
bans de Dizzee Rascal també es
podran sentir al FIB 2010.

BARCELONA | DdG

The Chemical Brothers
actuaran al Sónar 2010

ELECTRÒNICA

31 dies per a 31 concerts. Aquest
és el ritme frenètic que portarà la
gira del bisbalenc Mazoni, que
durant tot el mes de març anirà de
bolos presentant en acústic Eufò-
ria 5-Esperança 0 (Millor Disc de
pop-rock 2009 per Enderrock). I no
ho farà només al nostre país, amb
concerts a Barcelona, Figueres,
Vic, Girona o Badalona, sinó que
entremig Jaume Pla farà una es-
capada a Holanda i actuarà tam-
bé a Perpinyà.

GIRONA | DdG

Mazoni oferirà 31
concerts aquest març

MÚSICA

El Local de Figueres (avui), el
Coast to Coast gironí (demà) i el
Mariscal de l’Estartit (divendres)
acullen tres concerts amb un do-
ble programa: Peter Piek i Lasse
Matthiessen. Piek actua per primer
cop a Catalunya, i ho farà pre-
sentant els temes pop del seu àl-
bum debut, Say Hello to Peter Piek
i del seu senzill What about the la-
dies/You're so right. Matthiessen,
per la seva banda, oferirà també
cançons del seu disc Stray Dog.

GIRONA | DdG

LasseMatthiessen i Peter
Piek actuen a Girona

POP

Pau Riba, Pavlovsky, Oriol Tram-
via, Jaume Sisa i molts artistes de
la Barcelona de la Transició tornen
a la Rambla que tan intensament
van viure en la seva joventut per
participar a Ramblers, un projec-
te que agrupa concerts, teatre, ex-
posicions i taules rodones.

Segons el comissari del projec-
te, Joan Estrada, la programació es
podrà veure a la carpa que s'habi-
litarà prop de l'estació de Drassa-
nes entre l'1 i el 28 de març i al Pa-
lau de la Virreina entre el 25 de
març i el 24 de maig. La progra-
mació teatral comptarà amb un es-
pectacle dirigit per Joan Ollé, amb
textos de Nazario, Javier Cercas,
Jordi Coca, Pau Riba, Joan Barril i
Ramón de España.

BARCELONA | EFE/DdG

Cercas, PauRiba i Joan
Ollé homenatgen la
Rambla barcelonina

ESPECTACLES

Des de La leyenda del espacio (2007), la banda estrella del panorama
indie nacional no havia enregistrat cap nou disc. Però d’aquí a un mes,
el 9 de març, Los Planetas presenten Ópera egipcia, que ve a sumar-se
a l’EP Cuatro palos que va sortir al mercat el passat 1 de desembre.

Algunes de les cançons que l’integraran són La Llave de Oro, Una co-
rona de Estrellas, Siete Faroles o La Pastora Divina. També se n’hi han
inclòs dues (Soy un Pobre Granaíno i Romance de Juan de Osuna) que
ja s’havien publicat en treballs anteriors del grup. La banda de Grana-
da ha comptat amb la col·laboració de La Bien Querida a dos temes, men-
tre que a Atravesando los montes ho fan amb Enrique Morente.

GRANADA | M.P.

Los Planetas presentaran el seu nou
disc, «Ópera egipcia», el 9 demarç

MÚSICA

El Cafè París, situat a la Rambla
de Figueres, acollirà aquest mes de
febrer una mostra pictòrica de
l’artista Christie Patek, que afirma
que pretén plasmar a través dels
seus quadres «un viatge extraor-
dinari al cor de la pintura».

L’exposició Patek Art, que s’i-
naugurarà amb un vernissage amb
la presència de la pintora, mostra
la seva particular visió sobre la re-
alitat i el món que ens envolta. La
intenció de l’artista és realitzar
«un viatge interior ple de llum»,
que plasma en la seva pintura,
molt colorista.

FIGUERES | DdG

Christie Patek fa «un
viatge ple de llum» en
la seva novamostra

ART

Serà el proper diumenge, sota la
direcció de Josep Vila, amb Mercè
Sanchis al piano. El programa és
doble, amb una part centrada en
música catalana i una d’operística.

L’Orfeó Català actua solidari
amb Càritas Camprodon

Els treballs que optin al premi es
podran presentar fins al 26 de
març a l’ajuntament. Hi ha dues ca-
tegories: la infantil i juvenil i l’adulta,
de temàtica lliure i en català.

Es convoca el XXV premi Vila
de Begur de narrativa curta

El director dels Joglars durant la roda de premsa de presentació de la seva nova obra de teatre.

EFE

El director d'Els Joglars, Albert
Boadella, ha manifestat que la
seva última obra, Omena-G, és
un «antihomenatge» dedicat a la
vellesa amb dignitat i inconfor-
mista, dins dels actes del cin-
quantè aniversari de la seva com-
panyia que se celebrarà el 2011.

En conferència de premsa, Boa-
della va indicar que Omena-G,
que s'estrena demà al teatre Lope
de Vega de Sevilla, «és una síntesi
del que hem estat: sentit de l'hu-
mor, sarcasme, tragèdia divertida
i comunicació d'una tendresa que
ha passat molt desapercebuda per
la força del gag». El títol recull el
llenguatge dels sms, un sistema
que ha «envaït» la llengua, segons
el director teatral.

L'obra es situa en un salt de 25
anys cap al futur, quan en el 75è
aniversari del naixement d'Els Jo-
glars es realitza un homenatge a la

companyia. Boadella va dir que el
muntatge mostra el contrast entre
el món del futur i el dels vells co-
mediants, els actors del qual man-
tenen els seus noms en l'obra i
construeixen personatges que po-
drien ser ells en el futur, fet sobre
el qual ha declarat que «el joc té
certa crueltat perquè, als actors, els
agrada mostrar-se joves i bells i fer
allò contrari no és agradable».

Els problemes de l’ancianitat
«Toca alguna cosa per la qual

tots passarem, la vellesa, una ve-
llesa amb dignitat, afrontant la
decadència de forma digna i in-
conformista», va manifestar el
dramaturg català, destacant que
l'obra aborda el problema sobre
què fer amb els ancians, que cada
vegada són més a la societat.

Aquest serà el primer acte de l'a-
niversari del grup; Boadella va
afirmar que sent vertigen en mirar

els 50 anys d'Els Joglars i com ha
abordat les qüestions conflictives
de la societat i els seus enfronta-
ments amb el poder.

Preguntat durant la mateixa
roda de premsa per la polèmica so-
bre els drets d’autor, Boadella va
advocar perquè els autors puguin
viure de les seves obres sense que
existeixin els abusos de la pirate-
ria. Va explicar que ell mateix per-
tany a la SGAE, tot i que va preci-
sar: «Nosaltres fem la nostra prò-
pia obra i amb la taquilla podríem
confirmar-nos, però i si hi hagués
un autor? Hauríem de pagar-li,
ell ha fet una feina».

Sobre el fet que la SGAE dema-
nés a alumnes d’un institut que
paguessin un cànon per poder
representar Bodas de sangre de
Lorca, va dir: «Alguna cosa haurem
de fer perquè un escriptor o un
compositor pugui guanyar-se la
vida sense que existeixin abusos».

SEVILLA | EFE/DdG

Boadella homenatja la vellesa
inconformista a «Omena-G»
A la presentació de l’espectacle, el director dels Joglars va advocar

perquè els autors puguin viure de les seves obres «sense patir abusos»
�

Fermí Reixach recorre el camí de
la bogeria transformant-se en el
personatge del conte de Nikolai
Gògol Diari d'un boig, en què el
que l'actor de Lloret de Mar des-
plega quantitat de registres i ca-
pacitats interpretatives.

L'obra ha acompanyat Reixach
des de fa 25 anys, quan la va pro-

duir, va dirigir i va interpretar per
primera vegada i s'ha convertit
en un dels seus espectacles més
emblemàtics. Ara, farà temporada
a partir de demà al Versus Teatre
de Barcelona i amb aquest espec-
tacle es commemora el bicentenari
del naixement de l'autor ucraïnès.

L'actor es transforma a l'escenari
i es posa a la pell d'un funcionari
fosc, espanta i commou quan ba-
veja, escup o plora i canvia la veu
donant vida als personatges que
apareixen a la ment d'Aksentil Iva-
nov, «que és un bonàs, però té un
problema», va aclarir l'actor.
Aquest és, ni més ni menys, que la

seva esquizofrènia i la bogeria el
porten a ser en la seva imaginació
el Rei d'Espanya o un general.

Portarà l’obra a la presó Model,
on existeix un grup teatral inte-
ressat pels «personatges que fugen
de la realitat i en creen una altra».
Reixach va apuntar que Samuel
Beckett havia dit que no es va en-
tendre Tot esperant Godot fins que
es va fer a la presó de San Quintín.

Reixach durà l’obra la setmana
que ve a la presó davant de reclu-
sos preventius, convertint el terra
en escenari per a una «interpreta-
ció molt directa, amb la qual
gairebé tocarà els espectadors».

BARCELONA | EFE/DdG

Fermí Reixach recorre el camí de la
bogeria amb un personatge de Gògol
L’actor de Lloret reprèn al

Versus Teatre una obra que
l’acompanya des de fa 25
anys, i la portarà a laModel
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