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Els tres porquets al teatre 
per B. C. 

De Sabadell al Teatre Victria de 
Barcelona El musical infantil Efs 
tres porquets - Uneix-te a f'aventu-
raes podrá veure tots els diumen-
ges de maig al teatre del Parallel. 
Es tracta d'una versió del conte de 
Joseph Jacobs i Andrew Lang que 
van real itzar el Centre Sant Vicenç 
i l'escola de cansa Ritme, de Saba-
dell. El conte de les tres casetes i 
el Ilop en una producció amb 17 
temes musicais cantats i ballats 
peis actors dirigits per Albert Gori-
na i Magda Palau. 

COMPRAR 1 BEURE 
La botiga del Primavera 

per Helena Arriaza 

Quan falta menys d'un mes per-
qué se celebri el Primavera 
Sound, el festival inaugura avui bo-
tiga a Barcelona El nou espai es 
troba al barri del Born, i "és un 
punt de trobada obligat per als 
incondicionais de l'esdeveni-
ment", asseguren els organitza-
dors d'una de les cites musicais 
internacionais mes esperades de 
la ciutat. 

Ala nova botiga, situada al car-
rer Ases i, els amants de la música 
poden trobar colleccions de vi- 

nils, de t[tols tant de producció 
internacional com nacional i de la 
millor música catalana. A mes, a la 
botiga del Primavera Sound hi ha 
una amplia oferta de llibres i deve- 

maig a Barcelona La botiga fun-
cionará també com a punt de ven-
da d'entrades per a altres festivais 
i concerts. 
www.primavcrasound.com 

Reivindicacions teatrals 
Begoña Barrena 

D
esprés de passar-se 
anys sobre la taula del 
director artístic del Tea-

tre Nacional de Catalunya 
(TNC) esperant que Ii toqués 
el torn per ser representada a 
la Sala Gran, Liibe rial!. una de 
les peces menys conegudes 
perb inés ben valorades de San-
tiago Rusifiol, s'estrena avui 
rnateix a la Sala Petita del tea-
tre en versió i direcció de Jo-
sep Maria Mestres. Una vinte-
na d'intrprets donaran vida a 
aquesta obra sobre la tolerin-
cia, el racisine i la hipocresia 
que cornença com una corn-
dia coral i es va endurint fins 
que acaba com si los un drama 
d'Ibsen. Llibertat! INC. De l'l 
de maig al 9 de juny. 

A partir d'avui també es pot 
veure al Tantarantana el pri-
mer gran éxit del dramaturg i 
director britinic Mark Rayen-
hill: Shopping & ¡:tjckjt un re-
trat desinhibit i provocador de 
la generació post-Thatcher 
que, des que el vam veure en la 
versió alemanya de la Schau-
bühne el 2003, dina que no 
s'ha tornat a representar a ca-
sa riostra. Oriol Rovira, traduc-
tor i director del muntatge, si-
tua l'acció a Barcelona i la 
deixa en mans del veteri Min-
go Rifols i de quatre joves ac-
tors televisius. Shopping & Fue-
king. Tea tre Tan tara ntana. Del 
2 al 19 de maig. 

Anna Pacheco 

Q
uan el cinema travessa la 
pantalla i ensopega amb la 
realitat es descobreixen 

históries i personatges meravello-
sos. Si no hagués estat per Sear-
chingfor a sugar man (guanyado-
ra d'un Oscar a millor documen-
tal el 2012) no se sabría del can-
tant Sixto Rodriguez, la descone-
guda ¡cena de la música sud-afri-
cana durant els anys seixanta. 

El cineasta Joan López (Barce-
lona, 1969) fa un exercici similar 
al documental 138 segons, un deIs 
38 títols que es podran veure en 
el marc de la 16a edició del festi-
val Docs Barcelona —el festival in- 

El portugués Hélder Costa, 
inspirat en els Dkilegs deis 
mons de Llucii de Samósata del 
segle 11  en els de 1ontenelle del 
XVII, ha ideat unes trobades 
extraordiniries, per imnpossi-
bIes, entre personatges histó-
rics que estan tenint molt d'xit 
a Lisboa. El Círcol Maldi presen-
ta set d'aquestes trobades sota 
la direcció de Sílvia Ferrando. 
La primera, aquest diumenge, 
será entre Cervantes (Xavier Al- 

ternacional de cinema documen-
tal— que tindri iioc dei 28 de 
maig al 2 de juny en diferents es-
país de la ciutat. 

138 segons dóna a conixer la 
sorprenent histria dei boxejador 
catalii .Josep Girons. El iluitador 
va ser camnpió d'Europa el 1929 i, 
després del seu cxiii a Mxic, va 
passar a i'anonimat total i va co-
mençar a trebailar en una fabrica 
de galetes. "La peilícula comença 
amb la tomba, buida, de Girons 
a Mxic... hi ha moltes Ilacunes 
sobre la seva vida", afirma el di-
rector de la peilícula. 

En la mnateixa línia, un altre 
deis films en carteii, Con el cora- 

bertí), Rasputin (Pep 'losar) i 
Chaplin (Oriol Genís). 7 encon-
tros. Círcol Maldi. Des del 5 de 
maig al 16 de juny, només els 
diumenges. 

La companyia Les Antonietes 
presenta, en la seva línia direc-
ta, fresca i sense complexos, una 
versió lliure d'Un enemic del po-
bie, la semnpre oportuna peça 
d'Ibsen, amb la voluntat de fer 
remoure la moral del públic. 

zón en yambo (de María Fernan-
da Restrepo), indaga en la des-
aparició i tortura dedos germnans 
de la mateixa directora a mnans de 
la policía equatoriana. "Per a mi 
va suposar un esforç enorme, per-
qué era explorar un fet dramnitic 
per a la meya familia i per a mi i 
havia de donar-lo a con ixer. 'jam-
bé és una forma d'exigir responsa-
biiitats", diu Restrepo. 

El director dei festival, lean 
González, va avançar que aquest 
any "traslladaran al carrer algu-
nes experincies vistes a la gran 
pantalla". lii pass¡ dei film Baja-
rí, de la catalana Eva Vila, s'a-
comnpanyari amb un visionat 

Oriol 'larrasón, el director, ha 
volgut que tot el pes de l'obra 
recaigui sobre el personatge del 
doctor Stockmann, per ressaltar 
la seva defensa de la veritat. 
Stockrnann. Sala Muntaner. Del 
8 de maig al 13 de juny. 

La Villarroel continua de re-
pesca i ara torna a programar 
un deIs éxits del Grec 2010: el 
primer text en francés de Bec-
kett, Primer amor, una história 

mnoil especial iiuny de les bula-
ques. La plaça Salvador Seguí 
passará a ser un imnprovisat ta-
blao fiamenc amb l'actuació de 
Karime Amaya, la neboda-néta 
de la bailaora Carmen Amaya. 
"Bajarí és una festa que ret ho-
mnenatge a la comnunitat gitana i 
a aquesta altra Barcelona de la 
rumba i el flamnenc que per a 
mnoits cataians és inexistent", ex-
plica la directora. L'estrena 
d'aquest documnental (31 de 
maig) coincideix amb el 50é ani-
versan de la mnort de la bailaora 
i amb i'Any Carmen Amaya, im-
puisat pci Govern. 

A inés de veure documnentals,  

antiromnntica protagonitzada 
en solitari perPereArquilluéso-
ta la direcció d'Alex 011é i Mi-
quel Górriz. Per aquesta inter-
pretació, la d'un individu tímid i 
mnaldestre que és expulsat de la 
llar familiar¡ que comença una 
nova vida en el banc d'un pare, 
Arquillué va ser guardonat amb 
el Premi Nacional de Cultura 
2011. Primer amor. La Villarro-
el. Del 7 de maig al 9 de juny. 

Cervantes, Rasputin ¡ 
Chaplin es troben al 
Ci'rcol Mald; a La 
Seca, els Polipoétics 

Els Accidents Polipotics estre-
nen un nou recital de poesía, afo-
rismes i accions. Baby Bum re-
flexiona sobre la crisi permanent 
que assota les vides deis filis del 
baby boom, amb la kgica explosi-
va d'un giobus punxat en un pare 
d'atraccions que caracteritza les 
propostes escniques deis seus 
artífexs: Xavier Theros i Rafael 
Metiikovez. Baby Ruin. La Seca-
Espai ¡3rossa. Dei 9 al 26 de maig. 

1 tornem al INC (Sala Gran), 
en Pere Riera (I'autor i director 
de Lluny de Nuuk i Desclassifl-
ca(s) estrena Barcelona, la his-
tória de dues amigues, interpre-
tades per Míriam Iscia i Emma 
Vilarasau, que, separades per 
l'amnor d'un home i la Guerra Ci-
vil, es retroben i posen en ordre 
els seus comnptes pendents. Bar-
celona. INC. Dei 8 de maig al 22 
de juny. 

al Docs es p01 assistir a frumns i 
classes mnagistrais. "Aquesta cita 
atrau al voltant de 400 professio-
nais de la indústria audiovisual 
de mnés de 30 paYsos", diu el di-
rector. A l'espera que el canvi de 
dala ("a una época inés primnave-
ral") encoratgi els espectadors a 
anar inés al cinema, el Docs es 
prepara per a la sessió inaugu-
ral amb el documental d'animna-
ció Approved for adoption, de 
Jung & Laurent I3oileau. 

DOCS BARCELONA 
Del 28 de maig al 2 de juny 
Al CCCB, Cinemes Renoir 
Floridablanca, Multicines Aribau, 
Filmoteca de Catalunya, 
Biblioteca Esquerra de 
l'Eixample i Biblioteca Vilapicina 
i la Torre Llobeta 
Entrada general: 6 euros 

Personatges obhdats a la pantalla 
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