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Al mal temps, bona cara. Els cantautors Joan Manuel
Serrat i Joaquín Sabina pugen demà dimarts a l’esce-
nari del festival empordanès de Peralada per presen-
tar Orquestra del Titanic. Tota una metàfora del xàfec
que cau. En el seu últim treball, els dos cantautors
afronten amb sentit de l’humor i ironia la crisi. Serrat
i Sabina recalen a Peralada en una gira que els ha por-
tat per diferents països de Sud-amèrica, abans d’ar-
ribar a Espanya el 29 de juny.

SERRAT I SABINA TORNEN
AL FESTIVAL DE PERALADA

En Directe
TWITTER

Porta Ferrada
L’escenari dels Jethro Tull. Ple a

l’Espai Port amb gairebé mil perso-
nes a #PortaFerrada @ Espai Port

http://instagr.am/p/NHUbjbFf5n/
TWITTER

Julio Manrique@Larsgez
“Constatem el que sabíem: la cultura
els fa nosa. I por. Cabrons ! Vergonya

i tristesa, hem de reaccionar”
TWITTER

Eduardo del Río ?@E_del_Rio
“François #Hollande promet

impulsar una llei per democratitzar
la cultura a #Francia.

Visita Festival d’Avinyó”
TWITTER

Ignasi Guardans @iguardans
“La pujada de l’IVA a la cultura és

una salvatjada irresponsable. I una
estupidesa fiscal: les empreses tan-

cades no paguen impostos”
ARA.CAT

Llampec
Celestine Holm és la veu en off de
A letter to three wives. Els que no

l’hàgiu vist no espereu a demà
TWITTER

Pere Vall@PereVallK
Mascarell, contra la pujada de l’IVA
a la cultura. Bé, ja és un primer pas...

Vinga, vinga, que es pot millorar!
TWITTER

@toivonen1979
Acollonant ‘Zero’ al @teatrelliure

#grec2012. Nosaltres, el temps,
fer-nos vells. Reflexiva,

simbòlica, colpidora
TWITTER

Lucía Etxebarria@LaEtxebarria
“IVA CINE: Rússia 0%, Suïssa 2%,
Bèlgica 6%, França 6%, Suècia 6%,

Alemanya 7%, Noruega 8%,
Finlàndia 9%, Àustria 10%,

ESPANYA: 21% #jodidos

A la xarxa

Tony Bennet
FESTIVAL CAP ROIG
20 de juliol

AGENDA

L’últim crooner del segle XX,
que ha venut més de cinquan-
ta milions de discos, arriba a
Cap Roig en la seva gira mun-
dial de comiat dels escenaris.

Manu Chao
FESTIVAL PORTA FERRADA
20 de juliol

L’exmembre de Mano Negra
i autor de cançons com Clan-
destina i La Radiolina, Manu
Chao, actua al festival de
Sant Feliu de Guíxols.

El gran teatro del mundo
FESTIVAL GREC
20 i 21 de juliol

Calixto Bieito fa confluir la
música barroca espanyola i
alemanya, barreja actors i
cantants lírics i incorpora la
música de Carlos Santos.

Escarlata Circus, 25 anys
FESTIVAL GREC
Del 19 al 21 de juliol

Jordi Aspa i Piero Steiner
combinen talents en un es-
pectacle de circ en què es
parla de menjar, religió, edu-
cació, vida, mort...

Una Nana que menja malsons

nens que estan ingressats en dife-
rents hospitals de Barcelona. La
Nana Bunilda menja malsons es
podrà veure via teleconferència
des dels hospitals Trias i Pujol,
Sant Joan de Déu i Vall d’Hebron,
un cada dia.

A més, els nens i nenes dels hos-
pitals, on també hi haurà una ac-
triu del conte, podran participar
en l’espectacle. Els nens podran
enviar els dibuixos dels seus mal-
sons a través d’internet i, així, en el
moment de la representació se’n
recolliran alguns i sortiran en pan-
talla al teatre per dirigir-se a l’olla
màgica i convertir-se en xocolata.

El muntatge complet només es
podrà veure dins el Grec, ara per ara.
La Fundació Asensio, però, té la in-
tenció que la Nana Bunilda giri per
diferents teatres de Catalunya i es
pugui repetir l’experiment.e

La Nana Bunilda menja malsons s’inspira en un conte
d’il·lustracions d’Agustí Asensio creat el 1986. ICUB

Participació
Els nens
podran enviar
els dibuixos
dels malsons
via ‘online’
i sortiran
en pantalla

Atrapats en un capoll
de seda israelià

nes (teatre i dansa) ha fusionat els
seus coneixements en un projecte
artístic amb un llenguatge que se si-
tua en un terreny ambigu entre els
dos mons.

Encara que no arriben amb el seu
treball més celebrat (Oyster),
Bombyx Mori –el títol correspon a
l’expressió llatina del cuc de seda–
exhibeix importants singularitats,
com minimitzar l’eròtica dels cos-
sos en un art moltes vegades esclau
de l’atracció estètica. Alliberats
d’aquest peatge, la seva dansa se
centra en el missatge metafòric del

moviment, individual o en grup.
Sempre hi ha un perquè, encara que
sigui críptic o oníric. Una intenció
que recolza també en la il·lumina-
ció, en els objectes. És tan impor-
tant en el seu relat una figura em-
presonada en els fils que formen un
capoll immòbil com la força física i
expansiva dels dos ballarins.

Però el més atractiu de la pro-
posta d’Inbal Pinto & Avshalom
Pollack Dance Company és la du-
alitat que estableix entre el subjec-
te actiu i passiu, que, curiosament,
divideix entre home i dona, respec-
tivament, encara que el missatge
final està matisat, amb escenes que
descriuen l’alliberació femenina i
d’altres que parlen de la xarxa en
què tots –sense distinció de sexes–
estem atrapats.e

El duet de la companyia israeliana Inbal Pinto &
Avshalom Pollack Dance Company. ICUB

JUAN CARLOS OLIVARES

L’excel·lent oferta de dan-
sa del Grec revela que el
llenguatge coreogràfic
continua obert a les sor-

preses. Tan sols s’ha de buscar als
llocs adequats, com Israel, i portar
a Barcelona l’interessant proposta
de la Inbal Pinto & Avshalom Po-
llack Dance Company. Aquesta pa-
rella educada en diferents discipli-

CRÍTICA

El Grec estrena La Nana Bunilda
menja malsons, un espectacle fa-
miliar en què interactuen nens in-
gressats en hospitals. L’obra retra-
ta com la por i la foscor es poden
convertir en una cosa positiva.

ARA

BARCELONA. La Nana Bunilda és un
gnom. És cuinera i la seva especiali-
tat és bullir somnis lletjos en una
olla per fer-ne xocolata, bombons i
els pastissos més dolços. Un dia, pe-
rò, perd l’olla i els seus poders...
Amb aquest argument, la compa-
nyia teatral Charly Trama presen-
ta La Nana Bunilda menja malsons,
un espectacle infantil que es podrà
veure des d’avui fins dimecres al
Mercat de les Flors.

L’obra de teatre s’inspira en un
conte d’il·lustracions d’Agustí Asen-
sio creat el 1986, traduït al castellà,
el danès, l’alemany, l’holandès, el fi-
nès i el francès, i que va obtenir el
premi Crítica Serra d’Or. L’autor es
va inspirar en la seva filla, Nona
Asensio, que és qui, més de vint anys
després, dirigeix l’obra de teatre.
Asensio ha adaptat l’argument a
l’època actual i recrea sobre l’esce-
nari els personatges i les escenogra-
fies il·lustrades del conte del seu pa-
re. Així, l’escenari del Mercat de les
Flors es converteix en unes màgi-
ques golfes suspeses en el temps.

Com el conte, l’espectacle infan-
til retrata com la por i la foscor es
poden convertir en una cosa posi-
tiva, com ara la xocolata. La Nana,
sobre l’escenari, s’haurà d’enfron-
tar a la seva particular kryptonita.

Una de les peculiaritats
d’aquest espectacle familiar és
que permetrà interactuar amb


