
Recomanem...

Projecte de Griffi, el que va ser
productor i discjòquei de Sólo
Los Solo, un dels grups de referèn-
cia dels darrers temps. Hip-hop,
funk i soul urbà servit per una
formació amb molta varietat de
veus (Tremendo, Aqueel, M’Baka,
etcètera) i amb la perícia i estil de
Griffi als plats, ritmes i sons. Una
de les millors formacions de hip
hop d’Espanya. (Sidecar. Dia 25.
22.30 hores. 15 euros).

D’entre els 85 kilòmetres de pres-
tatgeries de l’Arxiu Secret Vaticà ha
tret el professor alemany Hubert
Wolf la informació per vestir El Pa-
pa i el diable: (Pagès, 22 euros), tan
acurada com delicada investigació.
Aprofitant que el 2003 es van obrir
les actes dels representants del
Vaticà a Munic i Berlín entre 1922 i
1939 i, el 2006, les del pontificat de
Pius XI, l’autor explica per què el
Mein Kampf no era a l’índex de lli-
bres prohibits i com el 1933 el
Vaticà pactà amb el Tercer Reich.

LLIBRE
per CARLES GELI

L’any passat es van celebrar els 50
anys de la cançó Al vent (i amb
aquesta del naixement de la nova
cançó). Ara, ja sense celebracions,
les cançons de Raimon segueixen
sonant en present mostrant la ma-
teixa passió i la tremenda capaci-
tat (augmentada per l’experiència)
per transmetre sensacions. Tot i
això, al llarg del concert apareixe-
ran tres o quatre noves cançons
mostrant que el futur segueix
obert. (Auditori de Barcelona. 25
de març. 21 hores. 20 euros).

HIP HOP Chacho Brodas
per LUIS HIDALGO

E
n unmoment on els ninos
caminen, parlen, ploren i
mengen sols amb l’únic su-

port d’una bateria dissimulada
en alguna recòndita part del seu
cos, es presenta a Barcelona el
nou Poble Espanyol T.O.T Festi-
val. Titelles- Objecte- Teatre.
Una proposta que neix arran de
la Concentració de Titelles, una
trobada anual celebrada des de
1999 dins la programació fami-
liar del Poble Espanyol, al recin-
te deMontjuïc. Aquest any, però,
ha esdevingut festival en ocasió
del Dia Internacional del Titella,
que va tenir lloc diumenge pass-
at. Deixa de ser una concentració
d’un dia per celebrar-se al llarg
de quatre dies amb l’objectiu de
proporcionar al sector un espai
de difusió únic a la capital catala-
na, i amb la voluntat de convertir-
se en un festival internacional de
referència.

Un total de 16 companyies vin-
gudes d’Itàlia, Canadà, Gran Bre-
tanya i diferents ciutats d’Espan-
ya faran reviscolar el món dels
putxinel·lis ambun llenguatge es-
cènic renovador, pensat tant per
a un públic familiar com adult.
Una Alícia de Lewis Carrol ge-
gant, de quatre metres d’alçada,
perseguirà un conillet blanc per
la plaça Major del Poble Espan-
yol; mentre, la companyia El Re-

trete de Dorian Grey, en una
aposta per la senzillesa i el llen-
guatge visual net, donarà forma
a un grapat de globus entestats a
sobreviure.

Roda, Roda... Rododera!, d’En-
gruna Teatre, repassarà algunes
de les obres més emblemàtiques
de l’escriptora Mercè Rodoreda;
i l’espectacle deWalter Broggini,
Solo, reflexionarà sobre la mort

valent-se únicament dels gestos i
les expressions dels seus guin-
yols.

A més de les 15 espectacles
programats des d’avui fins diu-
menge, un espai de trobada a la
Carpa del Poble Espanyol
projectarà curtmetratges relacio-
nats amb el món dels titelles, el
teatre d’objectes i l’animació. En-
tre aquests hi figuraran el curt

d’animació guanyador
de la passada edició dels
Goya i candidat als pre-
mis Oscar La dama y la
muerte, de Javier Recio,
que ha produït Antonio
Banderas. A la vegada,
es podrà veure
l’exposició Una finestra
oberta als Titelles del
Quebec, que estarà ober-
ta al públic fins al 31 de
maig; o assistir a un de-
bat sobre El Futur de les
Titelles a Catalunya. El
tocmusical el posarà dis-
sabte Joan Miquel Oli-
ver, del grup mallorquí
Antònia Font, i el Petit
de Cal Eril s’encarregarà
de cloure el festival.

Elsmés petits podran
participar en tallers de
construcció i manipu-
lació de titelles, on po-
dran descobrir, de la mà
de professionals, un

món de fantasia i joguines més
enllà de l’automatisme d’una ba-
teria.

‘La dona justa’
Unamateixa història d’amor expli-
cada des de tres punts de vista és
el punt de partida de l’adaptació
teatral de la novel·la homònima
de Sandor Marai que fa Eduardo
Mendoza. L’obra, emmarcada a la
barbàrie d’una Europa de post-
guerra, es veurà a Barcelona al
Teatre Borràs a partir del 21
d’abril. (Centre d’Arts Escèniques
de Reus. Fins al 27 de març. 21.00
hores. Entre 12 i 20 euros).

‘Berlín’
El Berlín degenerat dels anys
trenta arriba a Barcelona de la
mà d’Ester Formosa i Miquel
Górriz en un homenatge a
L’Òpera de tres rals, de Bertolt
Brench amb acompanyament
d’un trio de jazz. (Círcol Maldà.
Fins al 4 d’abril. 22.30 hores. 15
euros).

‘La música’
Una parella queda una nit d’estiu
a l’habitació d’un hotel per ulti-
mar els tràmits del seu divorci.
Tot són silencis. Mirades. Gestos.
Frases inacabades. L’obra, de la
dramaturga francesa Marguerite

Duras, va ser escrita original-
ment per a la televisió britànica
el 1965. Ara aquella mateixa
habitació d’hotel arriba a dos es-
cenaris barcelonins, la Sala Mun-
taner i la Círcol Maldà (Sala Mun-
taner. Fins al 25 d’abril. 21 i 18.30
hores, segons els dies. Entre 15 i
18 euros. Círcol Maldà. Fins al 4
d’abril. 20.30 i 18 hores segons el
dia. Entre 15 i 20 euros).

‘La maleta de l’‘Agustí’
Farrés Brothers i cia cons-
trueixen una ficció a les golfes
d’una casa de la ciutat francesa
de Carcassona, on es guarda la
maleta d’un fotògraf valencià

que desperta la curiositat del
nen de la casa. Una ficció, però,
que s’entrellaça amb fragments
de la vida del fotoperiodista
Agustí Centelles. (Teatre de l’Au-
rora. Igualada. Fins al 28 de ma-
rç. 22 i 19 hores, segons el dia. 5
euros).

‘Somnis de ficció’
El vestit de la Marilyn Monroe, la
màscara de Terminator, el frac de
Grouxo Marx o el guant de boxa
del film Rocky són alguns dels ob-

Els titellaires carreguen bateries
El nou festival de titelles T.O.T acull a Barcelona putxinel·lis d’arreu del món

F
a 20 anys de la desaparició
de Gato Pérez, l’argentí
que va renovar la rumba

catalana, amb clàssics com Todos
los gatos son pardos. Demà, Ram-
bleros li ret homenatge en un con-
cert protagonitzat per Derrum-
band, una banda formada per 15
músics, als quals se sumaran Si-
sa, Estrellas deGràcia, Dani Txar-
nego i Carme Canela, amb qui re-
passaran els temes del cantant
desaparegut.

Serà un de les últimes activi-
tats que acollirà Rambleros, el fes-
tival obstinat a recuperar l’ebu-
llició sociocultural que va viure
l’avinguda entre els anys 60 i mit-
jans dels 80, i que acabarà congre-
gant prop de 120.000 persones
“malgrat el fred”, segons els orga-
nitzadors. Avui mateix, amb totes
les entrades venudes, La Banda
Trapera del Río torna a tocar a
Barcelonadesprés de30anys.Dis-
sabte, Carles Flavià, que va afir-
mar que la rumba era tan catala-
na com la sardana, protago-
nitzarà el “programa de ràdio”
Han tancat les Rambles, on
repassarà els problemes i les pos-
sibles solucions d’aquest carrer.

Diumenge acaba Rambleros i
és l’última oportunitat de veure
Rebels amb Causa, l’espectacle di-
rigit per Joan Ollé amb textos de
Nazario, Pau Riba o Javier Voltes,
i interpretat perMontserrat Caru-
lla, Ivan Benet o Ángel Pavlovsky.
Aquest showman de llengua afila-
da serà l’encarregat de posar punt
final amb Lástima que terminó.

I també... Guia ràpida de les activitats culturals de la setmana

Gato Pérez
rep homenatge
de ‘Rambleros’

EXPOSICIONS

TEATRE

CANÇÓ Raimon
per MIQUEL JURADO
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J. Á. M. Barcelona

Gato Pérez.

MERITXELL-A. ÁLVAREZ

Un titella de l’espectacle Solo, de Walter Broggini, que es veurà al festival.

LA NIT DEL GATO PÉREZ
(dia 26). HAN TANCAT LES
RAMBLES, de Carles Flavià (dia
27). LÁSTIMA QUE TERMINÓ,
de Pavlovsky (dia 28).
Tots, 20 euros.

T.O.T FESTIVAL
Recinte del Poble Espanyol.
Barcelona. Diversos espais i
horaris. Des d’avui fins al 28 de
març. 12 euros pels adults, 8
pels nens. Hi ha abonaments.
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