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BANYOLES
22.00MÚSICA
Asstrio + 2. Aquesta és una
de les bandes més consoli-
dades de l’escena musical
catalana, tant pel seu direc-
te energètic i farcit de grans
dosis de frescor com per la
versatilitat que els ha portat
a trepitjar escenaris tan di-
ferents com els de Sónar, el
Festival de Jazz de Terrassa
i el Senglar Rock. En aques-
ta ocasió, a l’Ateneu-Centre
Municipal d’Estudis Musi-
cals compten amb col·labo-
radors de luxe, Toni Pagès
(bateria) i Joaquín Arteaga
(percussió), amb els quals
repassen els temes més des-
tacats de la formació. La dis-
posició escènica i la potència
rítmica de l’espectacle augu-
ren un concert sense prece-
dents. C/ de la Canal, 22-26.

BARCELONA
19.00CONCERT
Les ombres del temps. Duti-
lleux sempre ha estat al
marge de la dialèctica con-
servadorisme-avantguar-
da, i amb els anys ha desen-
volupat un llenguatge per-
sonal. La música de l’altre
compositor d’aquest pro-
grama que interpretarà
l’OBC a L’Auditori és Txai-
kovski, que també repre-
senta una posició personal
en el panorama musical de
l’època i del país que li va
tocar viure, la Rússia de fi-
nals de segle XIX, aliè a la
divisió entre els partidaris
de la música occidental i
aquells que cercaven dotar
la música russa d’un caràc-
ter propi. Acompanyaran
l’OBC, el Cor Vivaldi-Petits
Cantors de Catalunya i el
Cor de l’Escola Ipsi de Bar-
celona. C/ de Lepant, 150.

20.30ESPECTACLE
Pierrot! La companyia
Dandys von Bergamo pre-
senta a L’Auditori una ver-
sió del Pierrot Lunaire, una
de les obres mítiques de la
música i les arts del segle
XX, del poeta francès Al-
bert Giraud, en què Schön-
berg es va basar per com-
pondre la seva obra. Partint
del simbolisme i la comple-
xitat del llenguatge musical
que destil·la l’obra, la nove-
tat que proposa aquesta
producció és fer accessibles
els poemes de Giraud a par-
tir d’una dramatització de
l’obra que ajudi a la com-
prensió i el gaudi dels textos
amb la genial música de
Schönberg en un primer
pla. C/ Lepant, 150.

21.00FESTA
Feliu Ventura, Yacine & Ori-
ental Groove i DJ Rebelmadi-

na, combinant moviment i
paraula, el text fi i incisiu
de la prestigiosa novel·lista
Irène Némirovsky. Plaça
del Teatre, 1.

SALT
21.00ESPECTACLE
Cocorico. Patrice Thibaud,
un dels mims més prodigi-
osos del món, presenta al
Teatre de Salt aquest es-
pectacle, una deliciosa
peça de teatre gestual i mu-
sical que va triomfar a la
darrera edició del festival
d’Edimburg. El Tour de
França, una desfilada de
majorettes i una aventura
de cowboys sorgeixen de la

aq Sound System. El cantau-
tor Feliu Ventura, el grup de
rock fusió Yacine & Orien-
tal Groove i els punxadiscos
de Rebelmadiaq Sound Sys-
tem posen música a la festa
de 20è aniversari d’Entre-
pobles, que se celebra al
Centre Cultural La Farinera
del Clot. El cantautor de Xà-
tiva Feliu Ventura està im-
mers en la preparació d’un
nou treball discogràfic,
però segueix presentant
arreu les cançons del seu
darrer disc, Alfabets de
futur (2006). El ritme el po-
sarà Yacine & Oriental
Groove, el nou projecte del
cantant i compositor de

Nour, l’hiperactiu Yacine
Belahcene. Gran Via de les
Corts Catalanes, 837.

REUS
21.00TEATRE
El ball. Arriba al Teatre
Bartrina aquesta proposta
original que combina tea-
tre i dansa. Un duel escènic
de primer ordre entre una
mare i una filla que deixa al
descobert les misèries
d’una família de nou-rics al
París d’entreguerres. Sergi
Belbel reuneix a El ball el
talent de les actrius Anna
Lizaran i Francesca Piñón i
les ballarines Sol Picó i
Xaro Campo per dur a esce-

dolça bogeria de Thibaud,
un nen gran i actor estrella
dels millors espectacles de
Jérôme Deschamps i
Macha Makeïeff. Sense
text, les paraules són a la
música i als cossos. Plaça
de Sant Jaume, 6-8.

SALOU
22.00ESPECTACLE
Camarón, la leyenda del ti-
empo. L’any 1979 Cama-
rón de la Isla editava el seu
personal homenatge a Gar-
cía Lorca, La leyenda del ti-
empo. L’espectacle que
s’oferirà al Teatre Auditori
de Salou és una reedició
d’aquest disc històric, avui
tot un clàssic, i mostra la
vigència i la frescor que se-
gueixen transmetent els
seus temes. Amb Juan
Gómez Chicuelo al capda-
vant de la direcció musical,
Duquende com a principal
protagonista al cant i amb
la col·laboració de Sílvia
Pérez i la bailaora Rafaela
Carrasco. C/ de l’Advocat
Gallego, 2.

TERRASSA
21.00TEATRE
L’habitació de Verónica.
Aquesta obra d’Ira Levin,
tot i ser considerada un
thriller psicològic, no farà
saltar d’espant els especta-
dors al Teatre Alegria
d’una manera diferent:
mitjançant l’ambientació,
la música i, sobretot, la in-
terpretació dels actors.
Això fa que aquesta sigui
una de les poques obres
que tenen la intriga i el mis-
teri com a principals tra-
mes argumentals. A més,
l’obra combina el bagatge
teatral d’actors com Mercè
Montalà, Miquel Sitjar i
Lluís Soler amb professio-
nals que han treballat
menys en aquest terreny,
com Héctor Claramunt i
Sílvia Marty. C/ de Gaudí,
s/n.

TORELLÓ
21.00MÚSICA
50 NC. Lletra i música. En
homenatge als 50 anys de
l’aparició del moviment de
la Nova Cançó, aquest es-
pectacle de Marc Parrot
que es presenta al Teatre
Cirvianum proposa un
repàs a les cançons que
van marcar una època de
lluita i reivindicació. El re-
pertori inclou temes com
De mica en mica (Joan Ma-
nuel Serrat), Veles e vents
(Raimon), Què volen
aquesta gent (Maria del
Mar Bonet), El comptador
d’estrelles (Sisa) i L’estaca
(Lluís Llach), entre d’al-
tres. Plaça Nova, 10.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Concert
Lax’n’Busto fa dos concerts a La
Mirona de Salt, un per a joves a
a les 19.00 h i l’altre per a adults
a les 23.00 h

<<

Sants:
Gabriel de la Dolorosa.
Passionista

Baldomer. Subdiaca
Honorina.
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Carmen
De Bizet. Dir.: Elio Orciuolo.
Teatre La Faràndula (Sabadell), 24
de febrer.

Carmen. The movie, per
què no? Una flor no fa
estiu, i, tot i les apa-

rences, el nou muntatge de
l’òpera de Bizet no vol dir
que Mirna Lacambra s’hagi
rendit amb armes i bagat-
ges al regietheater més tras-
balsador. La reescriptura de
l’argument al programa de
mà tampoc ens ha d’enga-
nyar: en el fons, vam tenir el
mateix de sempre –gitanes,
toreros, soldats, una mica
de flamenc–, disfressat en el
rodatge d’una pel·lícula. La
proposta de Carles Ortiz, a
qui es pot adjudicar el títol
oficiós de director resident
dels Amics de l’Òpera, va
rutllar sense gaires proble-
mes, tot i que per moments
la coherència interna gri-
nyolava: la relació real entre
els protagonistes no va que-
dar prou establerta, i al
segon acte vam tenir una
presa única que desafiava la
de La soga, de Hitchcock. A
més, la divisió del decorat
en dues parts limitava molt
els moviments. Per contra,
la conversió de la desfilada
del quart acte en una premi-
ère amb catifa vermella va
ser enginyosa.

Sanya Anastasia va ser
una Carmen volcànica, de
veu rotunda en el greu i
l’agut, i amb dosis no sem-
pre ben dosificades de vul-
garitat, que va dominar
sense problemes el José
hieràtic d’Eric Salha, servit
per una veu prou ferma, tot i
que no gaire atractiva. Les
bones intencions en el fra-
seig de la Micaëla de Mont-
serrat Martí van ser traïdes
per un timbre àcid, mentre
que l’Escamillo d’Ismael
Pons va exhibir un agut pe-
tulant. Elio Orciuolo va
adoptar temps urgents que
vorejaven l’apressament,
més favorables a l’adrenali-
na dramàtica que al lirisme,
però costa acceptar l’ús en-
cara dels desacreditats reci-
tatius de Giraud. Comptat i
debatut, una Carmen de
bon nivell que demostra
que, encara que el tòpic es
vesteixi de seda, tòpic es
queda.

Crítica
òpera
XavierCester

Disfressar
el tòpic

La proposta
de Carles Ortiz
va rutllar sense
gaires problemes

Spanish Brass Luur Metalls fan un concert per a tota la família ■ AVUI

Descobrirelsmetalls
LLEIDA18.00MÚSICA
El quintet de metalls Spanish Brass
Luur Metalls interpretarà a CaixaForum
Lleida un repertori que va des de Bach
fins a Lutoslawski passant per Grana-
dos, Mancini, Nino Rotta i Waller, entre
d’altres.

En aquest concert titulat Metàl·lics el
públic tindrà l’oportunitat d’entendre i

també descobrir amb la mirada els ele-
ments musicals que formen part de les
obres que escoltaran.

Els músics, que han treballat amb el
coreògraf Toni Jodar, mentre toquen, ju-
guen amb l’espai i amb el cos i, a poc a
poc, insinuen figures que apareixen,
evolucionen i es fonen mentre la música
apareix, evoluciona i després calla. ■

Amb la canalla

BARCELONA
12.00CONTES
Dissabtes infantils a
la llibreria Abacus del
carrer Còrsega amb
l’activitat Crea amb
Fischer Tip, adreçada
a nens i nenes de més
de 4 anys.

17.00ESPECTACLE
Les tres bessones, po-
pulars personatges
de la sèrie televisiva

creats per Roser Cap-
devila, pugen a l’esce-
nari del Teatreneu
amb la companyia de
dansa Roseland Musi-
cal. Amb el personat-
ge de la bruixa avorri-
da que fa de narrado-
ra. C/ Terol, 26.

CORNELLÀ
DELLOBREGAT
12.00TEATRE
Dins de la programa-

ció escolar i familiar
El petit Liceu, la com-
panyia Comediants
presenta a l’Auditori
de Cornellà Vivace.
Viatge màgic pel
món de l’òpera, un
espectacle d’iniciació
a l’òpera que presen-
ta diversos frag-
ments de les grans
òperes universals,
units per un fil argu-
mental sorprenent i

ple d’humor. C/ d’Al-
bert Einstein, 51.

GIRONA
12.00TEATRE
És l’hora dels bebès a
la Biblioteca Pública
de Girona amb una ac-
tivitat per a infants de
0 a 3 anys a càrrec de
Bel Contes, que pre-
senta La formiga tricu
tricu fa el seu niu.
Plaça de l’Hospital, 6.


