
Una imagen de Monsieur Apeine quiere hacer amigos, que se presenta en la Sala Beckett. 

Fotograma de la pel.lícuta Blancanieves, de Pablo Berger. 
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MÚSICA Albert Pla 
per Luis Hidalgo 

Un home ¡nquiet ¡ reivindicatiu surt 
a una manifestació. Una série de-
quÑ'ocs el porten a una altra, a una 
altra i a una altra Al final la des-
orientació ideológica, l'absurd i la 
manca de sentit s'imposen. Aquest 
és el punt de partida del nou espec-
tacle d'Albert Pla, una mirada iró-
nica i feroç al món de la protesta 
que, en definitiva, implica una mira-
da sense concessions a la mateixa 
natural esa humana i a les seves mi-
séries. Teatre Poliorama Del 6 al 
io de febrer (25 euros). 

Begoña Barrena 

I a setinana que ve arriba 
carregada de propostes 
per a tots els gustos. Di-

lluns rnateix, l'tnstitut del Teatre 
celebra el seu centenar¡ i, entre 
els actes de corninernoració pro-
grarnats, destaca la posada en es-
cena d'un rnuntatge especial per 
a l'ocasió que, sota el títol Petits 
moments de vida i la direcció de 
Joan 011é, té la grócia de reunir 
aluinnes de diferents generaci-
ons i disciplines: des deis més ve-
terans (Asunción I3alaguer, Mont-
serrat Carrulla, Joan Pera, Enric 
Majó), fins als més joves (Enrie 
Cambray) i els que ja no bu són 
tant (Pere Arquillué, Sílvia Bel), 
passant per directors (Xavier Al-
bertí, Joan I3aixas, Oriol Broggi, 
Joan Font), companyies (Irici-
de), ballarins i coreógrafs (Anna 
Maleras, Ramon 011er), escenó-
grafs (Pep Duran), vestuaristes 
(Nina Pavloski), cantants (Ge-
rard Quintana), i fins i tot un pa-
relI que han esdevingut periodis-
tes (Jacinto Antón, Ferran Mone-
gal). Petits monients de vida. Di-
iluns, 4 de febrer, 20 hores. Tea-
tre Ovidi Montllor. 

A partir de dimarts, qui enca-
ra no bagi vist Sé de un lugar. 
l'espectacle de petit format 
d'tvan Morales amb Arma Alar-
cón i Xavier Sáez —tota una 

revelació l'any passat (premi Bu-
taca, premi ...ime Out) fins a 
convertir-se en una cita impres-
cindible—, bo pot fer ara a La 
Villarroel. Una posada en esce-
na sorprenent per a una bis-
tória curiosa. Sé de un lugar. La 
Villarroel, els dimarts i els di-
mecres. 

COMPRAR 1 BEURE 
Hotel Chic&Basic Ramblas 

per Jessica Mouzo 

Diuen els més nostélgics que qua] 
sevol temps passat sempre va ser 
millor. L'hotel Chic&Basic Ram-
bIes ha apostat per mirar enrere i, 
a bord d'un Seat 600 color marag-
da aparcat al vestíbul, convida els 
seus hostes a emprendre un viat-
ge per la Barcelona deis anys 
seixanta. Velles maletes apilades 
emmurallen una recepció que, al 
costat del 600 i la taula principal 
tallada com la pesseta de ]'época, 
acullen els clients que decideixen 
aventurar-se en una excursió per 

La resta d'estrenes tenen lloc 
dijous. El Teatre Nacional pre-
senta un tbsen que qüestiona la 
frontera entre l'art i la vida. 
Quan despertem d'entre els 
mons (1899) situa un escultor, la 
seva dona i una model en un bal-
neari amb vistes als fiords. Fer-
ran Madico firma la direcció  

la década queva obrir les portes a 
la modernitat. Un passeig que con-
tinua amb l'ajuda de les fotogra-
fies reparti des pels passadissos de 
l'hotel. A cada pis, un tema, i a 
cada porta, una imatge. Des de 

d'aq uest muntatge, protagonit-
zat per Lluís Marco, Cristina Pla-
zas i Esther Boyé. Quan des per-
tem d'entre els marts. Sala Peti-
ta del TNC. Dei 7 de febrer al 3 
de març. 

La Sala Beckett presenta una 
nova peça de Pablo Rosal. Qui  

'J J 	personatges com 
ara Joan Miró o 
Joan Manuel Ser-
rat fins a grans 
senyals de la mo-
da i el disseny, 
com la minifaldilla 
o l'art de Perte-
gaz, són els encar-
regats de donar la 
bona nit als hos-
tes de les habita- 
cions (a un preu 

entre 95 ¡ 160 euros), uns autén-
tics passatgers del temps. 

Chic&Basic Ramblas. Passatge 
de Gutenberg, 7.  Barcelona 
www.chicandbasic.com 

conegui la seva Anita Coliflor 
(Versus Teatre, Círcol Maldé) no 
necessita res més per anar a 
veure MonsieurApeine quiere ha-
cer amigos. Rosal és diferent, es 
mou entre Buñuel, tonesco, Bec-
kett i .Jardiei Poncela amb tota 
desimboltura, com si jugués. 1 el 
seu nou joc és una "balada con-
versacional" que ens pot remne-
tre a Pirandello. Un altre mnotiu 
per arriscar-s'hi: la taquilla és 
inversa, és a dir, que l'especta-
dor decideix qué vol pagar des-
prés de veure la funció. Man-
sicur Apeine quiere hacer ami-
gos. Sala Beckett. Dei 7 al 17 de 
febrer. 

Després de l'éxit aclaparador 
de L'any que ve será millor a La 
Villarroel, Mercé Vila Godoy es-
trena un espectacie de creació a 
partir Tuna adaptació iliure del 
cléssic de Shakespeare Somni 
(Puna nil d'estiu a La Seca. Somni 
comnpta, entre d'altres, amb Alba 
Florejachs, Oscar Muñoz, i Alba 
Pujol. Les passions shakespea-
rianes s'emmnarquen en una Bar-
celona en la crisi i les mnobilitza-
cions socials ressonen pertot 
arreu. Somni. La Seca-Espai 
Brossa. Dei 7 de febrer al 3 de 
març. 

1 al Mercat de les Fiors, circ 
contemnporani de sala amb la 
comnpanyia Eia. Capas reuneix 
acrobócies, humor, dansa, poe-
sia i música en directe. Ha gua-
nyat un mnunt de premnis i ha re-
but molt bones crítiques per tot 
Europa, i és que no ha parat de 
fer gira desque es va estrenar al 
festival Trapezi de Reus el 2011. 
Capas. Mercat de les Fiors. Dei 
7 al 10 de febrer. 

C 	repesques, 
tríos, balades ¡ somnis 

És temps de cinema 
J. Á. Montañés 

D iumenge se celebra, per 
cinqué any consecutiu, 
la festa del cinema cata-

lii: el lliurament deis premis 
Gaudí, que enguany té lloc per 
primera vegada en festiu i estre-
na seu. El Barcelona Teatre Mu-
sical, amb capacitat per a més 
de 1.500 persones, i un nou pre-
sentador, el showman Andreu 
Buenafuente, semblen garantir 
l'éxit i aconseguir esborrar el 
mal gust de boca que va deixar 
l'edició anterior, en qué l'Acadé-
mia de Cinema Catalé fins i tot 
va rebre la crítica pública del 
conseller de Cultura, Ferran 
Mascarell. 

Per determinar si els premnis 
són justos o no, el mnillor és ha-
ver vist algunes de les 30 produc-
cions que comnpeteixen per una 
de les 22 estatuetes en forma de 
xemneneia de la Pedrera. Són les 
pellícules seleccionades deis 89 
films rodats recentmnent i que te-
nen "suficient quota de talent i 
creació cataians", segons els en-
teris de l'Académnia. 

La que surt amb més núme-
ros és Blancaneus (12 candidatu-
res), adaptació cinematográfica, 
muda i en blanc i negre, del po-
pular conte infantil deis ger-
mnans Grimm, ambientada en 
i'Espanya deis anys vint, escrita 
i dirigida per Pablo Berger. La  

segueixen El bose, ambientada a 
la Guerra Civil, dirigida per Os-
car Aibar i escrita per Albert 
Sánchez Piñol, amb 11. Mentre 
que Els nens salvatges, de Patri-
cia Ferreira i Virginia Yagüe, i 
Pnix 11-23, dirigida per l'actor i 
director de i'Académnia, .Joei 
Joan, i Sergi Lara, tenen vuit 
candidatures cadascuna. 

Un deis éxits de taquilla de la 
temporada, Lo imposible, film 
de Juan Antonio Bayona amb 
Naomni Watts i Ewan McGregor i 
que ha arrasat a la taquilla es-
panyola amb més de 40 mnilions 
recaptats, competirá nomnés en 
sis categories. Entre elles la de 
Millor Pellícula Europea. 

Segur que no es quedaré sen-
se guardó una de les joies 
d'aquest any, la pel-lícula d'ani-
¡nació Les aventures de l'adeu .10-
nes, d'Enrique Gato, sobre un 
arqueóleg aventurer despistat 
peró pie de tendresa. Una pistola 
en cada mano, de Cese Gay, Rec3 
Génesis, de Paco Plaza, iThe Pc-
layos, d'Eduardo Cortés, també  

són a les travesses. La gala seré 
retransmnesa en directe per TV3 
a partir de les 21.50 llores. 'lot i 
que la mnajoria de les vegades el 
clímax que es crea en una sala 
de cinemna acaba quan el teu yeí 
de butaca obre l'enormne paquet 
de crispetes, anar al cinemna se-
gueix sent un deis grans piaers 
del segle XXI. 
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