
1325 DE FEBRER DEL 2011 teatre

El reggae de Ras Kuko, a Apolo
El cantant de reggae Ras kuko 
presentarà a la sala Apolo les can·
çons del seu nou disc, Ras Kuko & 
Friends. L’artista reuneix al nou 
treball 15 talls en què han col·
laborat artistes nacionals i inter·

Proposta: localitats per al concert de Ras Kuko & Friends. Preu: 2x1 per als socis del 
TR3SC. Data: dissabte 5 de març, a les 20.30 h. Espai: Sala Apolo (C/ Nou de la Rambla, 
113, de Barcelona). Forma de participació: compra d’entrades a la pàgina web de Ticket-
master, www.ticketmaster.es

COMPRA D’ENTRADES

33 El cantant de reggae Ras Kuko.

nacionals. Al concert de Barcelona, 
l’acompanyaran, entre altres noms, 
els artistes Mad Sensi Band, I·Nesta, 
Jaggy D i Morodo, amb qui ja ha col·
laborat en el seu primer senzill, Jah 
cuida.  

         

Proposta: invitacions per a la preestrena de Bienvenidos al sur, amb la presència del direc-
tor Luca Miniero. Preu: invitacions exclusives per a socis TR3SC. Data: dimarts 1 de març 
(20.15 h). Espai: Cine Alexandra (Rambla Catalunya, 90, Barcelona). Forma de participa-
ció: reserva a la web www.tresc.cat. Despeses de gestió: 1,25 € per entrada.

RESERVA D’ENTRADES

Preestrena de ‘Bienvenidos al sur’
El TR3SC preestrena la comèdia 
Bienvenidos al sur, remake a la ita·
liana de l’exitosa cinta francesa 
Bienvenidos al norte. Amb guió de 
Massimo Gaudioso i dirigida per 
Luca Miniero, la cinta narra la his·
tòria d’un funcionari de correus 
pressionat per la seva dona per 

33 Valentina Lodovini i Claudio Bisio, en un fotograma de la cinta.

aconseguir un trasllat a Milà. Lluny 
d’aconseguir el seu objectiu, és tras·
lladat a una petita població meridi·
onal. Bienvenidos al sur s’ha rodat a la 
província de Salern, Castellabate, el 
Parc Nacional del Cilento i Vallo de 
Diano. Protagonitza la cinta Claudio 
Bisio (Manuale d’amore 2).

  

CONCERTS
2x1 AL FESTIVAL RUBRIFOLKUM
El cicle de música folk de Sant Boi 
Rubrifolkum prepara els pròxims 
concerts. El dia 4 hi actuarà el grup 
de danses balcàniques Balkan Alien 
Sound (foto), el 18 de març Reels on 
rails, i el 8 d’abril Keympa.
Cal Ninyo. C/ Joan Bardina, 44, Sant Boi de 
Llobregat. Fins al 8 d’abril.
2x1 per als socis del TR3SC.
Compra d’entrades a les taquilles.

Per fer-vos socis del TR3SC o sol·licitar més informació sobre les ofertes 
podeu trucar al 902.33.90.33 o entrar a la pàgina web www.tresc.cat

TEATRE
EL TGB ACULL ‘BUENOS AIRES’
Dirigida per Ricard Soler, la comèdia 
dramàtica Buenos Aires reuneix en 
una casa quatre personatges dife-
rents que tenen l’objectiu de triomfar 
i trobar junts l’èxit. 
Teatre Gaudí Barcelona. C/ Sant Antoni 
Maria Claret, 120. Dimecres 2 de març.
Entrades per 6 € per a socis TR3SC.
Compra d’entrades a Servicaixa, al 
902.527.333 i a www.servicaixa.com

«M’atrau el París dels 20»

M. C. 
BARCELONA

–Rive Gauche parteix de personat-
ges reals per crear una ficció. ¿Què li 
va interessar d’aquest projecte?
–Que retrata l’ambient literari del 
París dels anys 20 del segle passat, 
una època important per a l’allibe·
rament de la dona i interessant des 
del punt de vista literari. Es basa en 
la història verídica de la relació en·
tre Adrienne Monnier i Sylvia Beach, 
propietàries de dues famoses llibre·
ries freqüentades per escriptors i 
intel·lectuals com Hemingway, Po·
und, Scott Fitzgerald... 

–Beach va editar Ulisses, de James 
Joyce, i es va arruïnar.

Després de portar a escena Anna Bole-
na al Liceu, el mallorquí estrena a la Sa-
la Muntaner Rive Gauche, escrita per 
Marc Rosich. Es basa en dues llibrete-
res famoses del París d’entreguerres.

Rafel Duran
Director

–Així és. És un fet que recull l’obra. 
Ella s’hi va arriscar quan als països 
anglosaxons ningú no s’atrevia a 
editar·lo perquè es considerava por·
nogràfic. Rive Gauche és un cant a la li·
teratura i a la creativitat, però també 
és un retrat d’una època en què per 
primera vegada la dona assumeix 
un rol de poder dins la societat. 

–¿A quin gènere pertany l’obra?
–És alta comèdia, amb tocs de gla·

mur. És un viatge al passat total, 
amb molta música de l’època com el 
xarleston, el jazz i cançons de caba·
ret, entre les quals es destaca un te·
ma lèsbic molt famós. 

–¿Com aborda la relació entre Be-
ach i Monnier?
–No en subratllem l’homosexuali·
tat, tot i que el tema hi és present 
perquè va ser un moment de reafir·
mació homosexual.

–Ja va dirigir el grup Q-Ars Teatre a 
Suplicants i Anem a fer una musa. 
–Entre nosaltres hi ha complicitat. 
Em sembla fantàstic que s’especia·
litzin a aportar una visió històrica 
del que ha fet la dona. Aquesta obra 
mostra els albors del primer movi·
ment feminista del segle XX.

–També repeteix amb Marc Rosich 
després de Mort de dama.
–Ha fet un vestit a mida per a Mercè 
Anglès i Anna Güell, que hi interpre·
ten les llibreteres, i per a Maria Mo·
lins. Ella hi encarna uns quants per·
sonatges, un dels quals vol sembrar 
zitzània entre elles. Representa la so·
cietat que no veia amb bons ulls tan·
ta llibertat. H

33 Rafel Duran.

EN TRES MiNuTS

DANSA

El Mercat retrata el caos 
quotidià amb ‘L’immédiat’

MARTA CERVERA 
BARCELONA

u
n escenari gairebé a les 
fosques i amb un munt 
d’objectes quotidians es·
campats. Aquest és el pri·

mer efecte que produeix el segon 
espectacle de Camille Boitel, L’im-
médiat. L’obra, plena de sorpreses i 
escenes absurdes, mostra la fragili·
tat de la vida a través d’una sèrie de 
personatges que viuen en precari en 
un univers caòtic i desordenat cre·
at amb material de desballestament 
i objectes llançats a les escombrari·
es per una societat on tot es consu·
meix de pressa. «En certa manera, 
l’obra és una metàfora de la nostra 
societat. Convida a riure de nosal·
tres mateixos», destaca el coreògraf 
francès, que va estudiar a l’escola de 
circ Fratellini.
  Al costat de Boitel, interpreten 
l’obra cinc especialistes en dansa, 
teatre i circ. Hi encarnen éssers que 
viuen el present, incapaços de pre·
veure el futur, experts a sobreviure 
als constants vaivens d’un món que 
s’esmicola i que s’enfonsa sota els 
seus peus. Desafien la gravetat mit·
jançant un complex sistema de po·
litges que els permet lliscar enmig 
d’un maremàgnum d’objectes que 
cobren vida a cada funció. «Les reac·
cions del públic són d’allò més vari·
ades. Molta gent riu amb les coses 

més tràgiques, alguns altres se so·
bresalten amb els sorolls dels objec·
tes que cauen a terra», diu Boitel. El 
jove saltimbanqui ha trigat dos anys 
a preparar aquesta nova peça des·
prés de l’èxit de L’homme d’Hus, amb 
què es va donar a conèixer. 
 L’immédiat dura una hora i és reco·
manada per a tota mena de públics 
a partir de 8 anys. «La improvisació 
és una part fonamental de l’espec·

tacle perquè treballem amb instru·
ments que canvien constantment 
d’angle», afegeix aquest creador, per 
qui el desordre, la fragilitat i l’error 
formen una part essencial d’un tre·
ball que busca «una comunicació di·
recta amb el públic», sentencia. H

Especialistes en 
circ, dansa i teatre 
interpreten el muntatge 
de Camille Boitel

L’immédiat
3Mercat de les Flors • Fins diumenge • 
Dv. i ds., 21.00 hores; dg., 19.00 • 18 €

33 Els intèrprets, amagats en un mar d’objectes, en una escena.

VINCENT BEAuME


