
DIUMENGE 30 DE JUNY 2013

PROPOSTES

Il·luminar la piscina
Per als qui tenen la sort de tenir-ne,
la piscina no és només un element
lúdic, sinó que també forma part de
la decoració de l’habitatge. La firma
Faro proposa diferents solucions
per il·luminar la piscina i els seus
voltants, amb aplics, llums
encastables i làmpares flotants que
permeten graduar la intensitat de la
llum i crear jocs de color sobre
l’aigua, amb la màxima seguretat
per als banyistes.

+ INFO
www.faro.es

La reinvenció del iogurt artesà
Ara que les lleteries i les iogurteries tornen a
ocupar els carrers comercials, les empreses
artesanes del sector troben el terreny adobat
per oferir nous productes sense trair la seva
arrel casolana. Pastoret acaba d’ampliar la seva
línia de productes amb els Caprichos de

Yoghourt: iogurt grec tradicional amb
melmelades, salses i trossos de fruites. Vuit
combinacions molt temptadores: mango i fruits
del bosc; llimona i menta; pera i canyella...

+ INFO
www.pastoret.es

Nou celler LaFou
Els Roqueta són una família
catalana de viticultors amb segles
de dedicació. Un dels seus
membres, Ramon Roqueta Segalés,
ha volgut continuar la tradició amb
un projecte personal, LaFou Celler,
que acaba d’obrir les seves portes a
Batea (la Terra Alta), en un edifici
curosament restaurat pertanyent a
una finca de 60 hectàrees.

+ INFO
www.lafou.es

L
a vaig conèixer quan vaig anar a veure aquella obra de teatre
única, Del Ter al Plata. Única perquè només es va represen-
tar una vegada. I en una sola vegada vaig quedar-ne teatral-
ment enamorada. Parlo d’Itziar Castro, la gran actriu i can-
tant de basta trajectòria que, a la vida i a l’escenari, juga mil

i un papers, tots diferents, però tots amb el mateix entusiasme,
professionalitat, talent i molt, molt, bon humor.

Si no sabeu de qui us parlo, aquest dijous, a l’Apolo de Barce-
lona, teniu l’oportunitat de veure-la. El dia 4 l’Itziar es posarà la
cotilla de color rosa, el lligacames i el deshabillé, tot de conjunt,
per fer de Madame Taboo, la conductora, l’enllaç, dels números
que es presenten a Taboo, l’espectacle que recupera el burlesc, un
gènere descendent del teatre de varietats que combina escenes
picants amb números de màgia i humor.

Taboo no busca despertar la libido del públic, tot i que també
ho aconsegueix gràcies als cossos espectaculars que es contor-
negen a l’escenari mentre van perdent peces de roba a cop de
nota de piano, sinó que un dels objectius de l’obra és digni-
ficar un gènere teatral que ha estat menyspreat, arraco-
nat i oblidat per dramaturgs, crítica i públic.

Per això, perquè la intenció és llustrar-lo, s’ha dotat l’es-
pectacle del bo i millor de cada casa. La música corre a càrrec
de Jambo Mambo, la banda capitanejada pel saxofonista Dani
Nel·lo; els artistes s’han anat a buscar on ha calgut, de manera
que el resultat és una munió de lluentons de diferents nacionali-
tats. Un espectacle d’alt voltatge amb una gran dosi d’elegància
i saber fer, sensual a dojo i amb una forta càrrega eròtica. Calor,
intel·ligència i art a dalt de l’escenari.

Madame Taboo és...
Itziar Castro

Ada Parellada

Un punt lúdic a l’armari
Us diu alguna cosa el nom de
Pac-Man? Potser heu donat
denominacions diferents al
simpàtic ninot pioner en el món
dels trencaclosques electrònics i
pixel·lats. Però Pac-Man és el seu
nom autèntic, i ara ha decidit saltar
de la pantalla al vestidor i donar un
punt lúdic als polos de l’empresa
britànica Fred Perry. La nova
col·lecció és fruit de l’aliança entre
la firma tèxtil i el dissenyador
japonès Ten_do_ten, creador del
mític personatge que va fer furor
durant els anys vuitanta, amb
l’eclosió dels primers jocs
d’ordinador. Més de 30 anys
després encara ocupa un lloc
destacat per als nostàlgics d’aquella
època, sense deixar de sumar
adeptes entre les noves
generacions. L’aliança de forces es
tradueix en una col·lecció de cinc
models diferents de polos, en què el
logo de Laurel Wreath identificatiu
de Fred Perry es veu acompanyat
pel mític personatge, amb diferents
versions i colors: com a
colonitzador de l’estampat d’una
butxaca, en forma de detall a
l’esquena o protagonitzant tot
l’estampat frontal.

+ INFO
www.fredperry.com/men/pac-man


