
Recomanem...

Comença l’explosió de la desena
edició del festival Black Music Fes-
tival amb un concert de primer
nivell: The Wailers. A La Mirona de
Salt, es donarà cita a una de les
llegendes de la música reggae i de
la cultura jamaicana en general.
Any rere any, han sabut mantenir
viva la torxa de la música jamaica-
na. És una de les cites cardinals
d’aquest festival situat a les comar-
ques gironines, que comptarà tam-
bé amb Eli Paperboy Reed, Mor-
cheeba o Achilifunk.

Q
uin és el preu del silenci?
Ocultar informació és fal-
tar a la veritat? És el que es

demana la prestigiosa periodista
Sílvia Utgés (Emma Vilarasau),
minuts abans d’enfrontar-se a
un treball d’alt voltatge: entrevis-
tar en directe el president del go-
vern (Toni Sevilla), sobre qui pe-
sen des de fa temps acusacions
que l’impliquen en un delicte
molt greu. Tant, que si finalment
se’n descobreix la culpabilitat, el
seu càrrec i la seva carrera políti-
ca s’estavellaran sense remei.
D’aquesta situació, quebenbépo-
dria ser real, parteix Desclassifi-
cats, obra escrita i dirigida per
Pere Riera, que es comença a re-
presentar dissabte a La Villarro-
el i s’estrena dilluns que ve.

La “comèdia intel·ligent”,
com la defineix el novell autor,
s’endinsa en els forats més fos-
cos de les relacions entre el po-
der i els mitjans de comunicació.
És un constant estira-i-arronsa
que al teatre es veurà agreujat, a
més, per la implicació de la vida
privada dels protagonistes.

I és que la Sílvia ha tingut ac-
cés a documents confidencials
que posen llum a l’assumpte.
Però el dubte de fer-los públics o
no l’assalta quan entra en joc un
tercer personatge amb qui hi ha
una tensió sexual. Es tracta del
secretari de premsa del presi-
dent (Abel Folk), algú que
intentarà trobar el taló d’Aquil·-

les de la periodista i que és capaç
de tot per amagar de l’opinió pú-
blica els errors passats del seu
cap.

“És l’individu que tot home
poderós té al costat, i lluita amb
totes les seves forces i sense
escrúpols per la governabilitat
del país”, explica Folk. L’actor es
mostra encantat de treballar
amb Vilarasau per segon cop
aquesta temporada, ja que tots
dos van coincidir fa pocs mesos
al TNC en el repartiment d’Agost,
l’aplaudit muntatge dirigit per
Sergi Belbel.

Les circumstàncies, ara, però,
són ben diferents: Folk confessa
ambmolt demisteri que s’ha ins-
pirat per interpretar el paper en
una reunió que va tenir fa temps
amb un “senyor de pes d’un par-
tit polític”, la qual mai ha sortit a
la llum. A l’obra, el seu personat-
ge és qui remena les cireres de la
trama, i l’encarregat principal de
fer qüestionar els principis ètics i
professionals de la Sílvia, del pre-
sident, i d’ell mateix.

Riera, que també ha format
part del projecte T6 del TNC, diu

que va escriure l’obra com a tre-
ball final de carrera a l’Institut
del Teatre fa 5 anys, i llavors ja
somiava amb Vilarasau en el pa-
per de periodista.

“A Desclassificats es demana
fins a quin punt els errors del
passat incapaciten a les persones
per encarar el futur”, afirma l’au-
tor. No vol desvetllar si l’obra
està basada en algun cas concret,
tot i que confessa que posa a
l’abast de l’espectador les claus
per establir paral·lelismes. “A la
vista del que passa, la realitat ha
acabat per superar la ficció”, afir-

ma l’actriu del muntatge, en re-
ferència, per exemple, a les filtra-
cions actuals de Wikileaks.

Alhora, l’obra posa de relleu
que no hi ha res del tot bo o do-
lent, i que, de vegades, la veritat i
la mentida estan separades per
una paret molt fina. També en
tots els àmbits de la vida. “Qui
estigui lliure de pecat, que llanci
la primera pedra”, avisa Riera.

Una diva perseverant que actua
per primera vegada a Catalunya,
el 12 de març vinent, per presen-
tar la seva darrera col·lecció de
temes ballables: Aphrodite. Però
el que cal veure al Palau Sant Jor-
di és el xou que acompanya la gira
d’aquest àlbum, Les Folies, que
posa amb justícia l’intèrpret aus-
traliana a les primeres places de
les llistes de les dives pop en capa-
citat de xou i en seguidors.

Política vs.
periodisme

DANCE Kylie Minogue
per J. FOGUET

BALLET DE MONTERREY
Teatre Tívoli
Del 10 al 13 de març

DESCLASSIFICATS
La Villarroel. A partir del 12 de
març (22-24 euros)

El novel·lista
britànic retra-
ta, de manera
àcida i irònica,
la vida de Mi-
chael Beard,
un físic guanya-
dor del Premi
Nobel que es
dedicarà a viu-

re de les rendes atorgades pel
precoç reconeixement. Beard, la
meteòrica carrera del qual ha cai-
gut en picat, veurà amb
resignació com la desídia acaba,
també, amb el seu matrimoni.

Hans Fallada,
pseudònim de
Rudolf Ditzen,
és considerat
un dels grans
escriptors so-
bre l’Alemanya
dels anys 30.
Edicions de
1984 publica

aquest retrat de la societat berli-
nesa sota el domini nazi per pri-
mera vegada de manera íntegra,
ja que la novel·la fou censurada
quan es va publicar el 1947.

L’obra de Josep
Pla continua te-
nint vigència
trenta anys des-
prés de la seva
mort. Josep Va-
lls, amic de l’es-
criptor de Pala-
frugell i patró
de la seva

fundació, publica aquest llibre
de reflexions de Pla sobre litera-
tura, art, religió o política, fruit
de llargues converses entre
ambdós durant els darrers anys
de la vida de l’escriptor.

Una escena de l’obra. / gianluca battista

Abel Folk, Emma
Vilarasau i Toni Sevilla
protagonitzen
‘Desclassificats’

SOLAR
Ian McEwan
Traducció d’Emili Olcina
Empúries
335 pàgines. 19,50 euros

L
a companyia mexicana del
Ballet de Monterrey creua
per primera vegada la bas-

sa gran des de la fundació el 1990,
per iniciar una gira pel vell conti-
nent que començarà a Barcelona.
Per a l’ocasió, la reputada com-
panyia, dirigida per Luis Serrano
des del 2007, ha inclòs coreogra-
fies del repertori clàssic i d’altres
d’estil contemporani en les quals
no deixa de banda les pròpies
arrels llatines.

Així, al llarg d’una hora i qua-
ranta minuts de durada de l’es-
pectacle, se succeiran peces amb

músiques de compositors llati-
noamericans, com ara Zenas,
amb coreografia de l’argentí Jor-
ge Amarante i Grapantango, amb
música de Carlos Libedinsky i on
destaca el singular disseny
d’il·luminació de l’escenari.

Entre les emmarcades al més
pur classicisme, es podrà veure el
pas a dos de Don Quijote i Diana y
Acteon.Una altra de les coreogra-
fies és Sin ti,on s’escenifica el bole-
ro homònim del compositor
mexicà Pepe Guizar, al qual posa
veu el cantant mexicà Luis Mi-
guel, amb coreografia del
veneçolà Vicente Nebrada, que va

conquistar Barcelona amb els tre-
balls per al Ballet de Caracas,
quan aquesta companyia va ac-
tuar alGranTeatre del Liceu. L’es-
pectacle es tanca amb Mosaico
mexicano, ambmúsica de compo-
sitors mexicans com Arturo Már-
quez, Manuel M. Ponce i Pablo
Moncayo. Després de Barcelona,
el ballet es traslladarà a Madrid,
concretament al teatre Nuevo
Apolo del 25 al 27 de març.

SOL A BERLÍN
Hans Fallada
Traducció de Ramon Monton
Edicions de 1984
659 pàgines. 22,50 euros

‘REGGAE’ The Wailers
per J. F. F.

El Ballet de Monterrey, al vell continent

Un moment de l’actuació del Ballet de Monterrey.

JOSEP PLA ORAL
Josep Valls
Acontravent
133 pàgines. 14,50 euros

CARMEN DEL VAL

MERCÈ PÉREZ

Novetats
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