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TEATRE
•NOHAS TROBAT RESMILLOR?
PER PASSAR L’ESTONA
T’AGRADARÀ
NO TE LA PERDIS
OBRAMESTRA

Estrena al Liceu

Descarrega’t l’App

Agrippina
de Georg Friedrich Händel

21, 24, 26 i 29 de novembre

«Senzillament memorable»
La Vanguardia

«Una òpera pop i sexi»
El Mundo

«Trepidant»
El Periódico

VENDA

liceubarcelona.cat / taquilles

ticketmaster.es / tel. 902 53 33 53

PREUS: de 9 a 142 € www.liceubarcelona.cat

DEIXEU PAS A LA CREATIVITAT
MÉS AGOSARADA!
EL TEMPORADA ALTA COMENÇA LA SEVA SETMANA DEDICADA A LA CREACIÓ
CONTEMPORÀNIA I ALHORA S’OMPLE DE PROGRAMADORS INTERNACIONALS

Jacal posar-se lespi-
les, si aneu semprea la
recercade lespropos-

tesmés innovadoresde l’escena
local: aquest capde setmanaes
concentrenalTemporadaAlta
set estimulants espectaclesde
procedència catalana signatsper
ungrapatdenotables creadors

que ja ens tenenacostumats a
anar sempre trencantmotlles. I
quecoincideixena laprograma-
ció ambquatrepropostes vin-
gudesde foraque resulten igual
d’innovadores; entre elles, els dos
espectacles argentins (Fauna,
deRominaPaula, iCineastas, el
muntatgedeMarianoPensotti

del qual us informemenunaltre
espai d’aquestamateixa secció)
ambquèel festival tancael seu
cicleConnexió Iberoamèrica. I
nousestranyi gens, si als teatres
ones representenels espectacles
inclososdins aquestaSetmanade
CreacióContemporània, organit-
zadaencol·laboració amb l’Ins-
titutRamonLlull, hi trobeuun
públic queparla elsmésdiversos
idiomes: tingueuencompteque
somtambéa la setmanaenquèel
festival obre lesportes als progra-
madors estrangers, precisament
perquè tantpuguingaudirdel
treball delsnomsconsagrats
comdescobrir el d’aquells altres
creadorsqueencaranofigurena
la seva agenda.Això,mentreÀlex
Rigolaorganitzaper a ells una
representacióprivadad’Elpolicía
de las ratas iAngèlicaLiddel,
XavierBobés,BlaiMateu iPere
Fauraels ofereixenun tast dels
seusnousprojectes. Peròdeixem
queelsprogramadors facin la
seva feina. I, desprésde saludar
RodrigoGarcía, uncreadorque
forma japart de l’aristocràcia
de la radicalitat, i queacabade
passarpel festival encompanyia

de la gossetaDaisy, disposem-nos
agaudirdelflamencessencial i
buit d’artificis queEvaYerba-
buenaensofereix ambAy! (23/11.
TeatreMunicipaldeGirona.
€De9a25euros.C21h).

VISCA ELMOVIMENTASSEMBLEARI!

Si heu vist la llegendària pel·lí-
cula de JoaquimJordàNumax

presenta, ja sabeu comva anar
l’experiment d’autogestió as-
sembleària viscut per la fàbrica
Numax afinals dels anys 70; un
experiment participatiu que
RogerBernat recupera aRe-pre-
sentació:Numax (23/11.CCLa

Mercè.€ 15 euros.C 16 i 18h).
Esclar que no solament aquesta
mena d’assemblees donen lloc a
acalorades discussions; de vega-
des, aquestes es podenproduir
després d’assistir a la projecció
d’una pel·lícula tan intensa com
les quefilmaHaneke. Això ens
ho demostra el Conde deTorre-
fiel aEscenas para una conver-
sación después del visionado de

una película deMichaelHaneke

(22/11.SalaLaPlaneta.€ 13 eu-
ros.C23 ). Un espectacle inclòs
dins el cicle #FF80, que reuneix

una sèrie de creadors nascuts a
la dècada dels 80 i vinculats a la
dansa contemporàniamés ober-
ta a tots els llenguatges. Aquí és
on trobareu el JordiGalí deT
(23/11.SalaLaPlaneta.€ 15
euros.C23h) ben carregat de
pedres, troncs i altres objectes
inanimats als quals trobarà una
vida secreta. I tambéLali Aygua-
dé (que deveuhaver vist ballar
al costat del granAkramKhan) i
MarcosMorau (màximculpable
dels sempre sorprenentsmun-
tatges deLaVeronal), que ens
proposenficar-nos en un quadre
deHopper i viatjar a la ciutat de
Portland (24/11.SalaLaPlane-
ta.€ 13 euros.C 12h), dins una
sessió en què podrem també
comprovar queRoser LópezEs-
pinosa és capaç de volar comels
ocells aLowland. Acabarem just
a l’hora de l’aperitiu de diumen-
ge en companyia deGuido Sarli
i el seu Stuntman, que ens llença
enigmàtiquesmirades entre
intensosmoviments (24/11.
CasinodeGirona.€Gratuït.
C 13.30h). I hemdeixat per al
final la propostamésmusical-
ment bèstia de la setmana, la de
CaboSanRoque i el seumecànic
Bestiari (23/11.TeatredeSalt.
€ 18 euros.C 18h). R.O.

SETMANADE CREACIÓ
CONTEMPORÀNIA

Del 22 al 24/11. Diversos espais de
Girona i Salt. Inf.(972 402 004.
www.temporada-alta.net.
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ESCENAS PARA UNA CONVERSACIÓN DESPUÉS DEL VISIONADO DE UNA PELÍCULA DE MICHAEL HANEKE
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