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ESTRENES

CORBACHO 3G
Encaragràciesqueaquestespectacle
ésunaproducciód’El Terrat; coma
mínimhihaalgúaldarrerepersos-
tenir-lo.Però la realitatésqueJosé
Corbachoaquestcopestàméssol
queunmussol iqueaquí s’ho fa totell
solet.Peròtot:ell s’haescritelsmo-
nòlegs,els interpreta i s’autodirigeix.
Iés,quequanetdisposesariure’tde
tot ide tothom,millor fer-hoensolitari
iassumir lesconseqüències.Perno
salvar-se,aquínoessalvennielsReis
quevénend’Orientnielsquetenen la
sevaresidènciaoficialalPalaud’Ori-
ent.Nielshomes,ni lesdones.Niels
gats,nielsgossos.Niel futbol convertit
ennovareligióde lesmasses,ni la
religiódesemprevistaperalgunssub-
versiuscomaopide lesmasses. I,per
descomptat, tampoc lesnoves tecno-
logiess’escapendels seusdardsenveri-
nats.Corbachofins i totespregunta
siaixòd’haverpassatcomsi resde la
granenciclopèdiadevolums infinits
quetantespaiocupavaalmenjadorde
casaa lavirtualitatde laViquipèdiano
implicaràpatir seqüeles irreparables.
De iambJoséCorbacho.Finsal29/12.
BARTS.Av.Paral·lel,62.dParal·lel (L2,
L3).(933248494.€Apartirde10
euros.C22.30h;dg.,20.30h.

BERTO ROMERO SIGUE
CON NOSOTROS
Tothomho veia venir: això de trans-
formar-te enfiguramediàtica, a la
força t’hadedeixar unamica tocat.
I has de sermolt imolt fort, perquè
la vanitat noet pugi al cap, quan tot-

homet reconeix pel carrer i així que
et descuides t’acabendemanant que
els expliquis algunagràcia. EnBerto
hoassumeix: tambéell ha sucumbit
alsmals associats a la fama. I si a
sobre elsmescles ambvells traumes
quearrossegues de lluny, de quan
ningúnoet coneixia ni et feia cas, la
cosa es complica encaramés. Però,
sense passar per cap clínica dedesin-
toxicació de la famad’aquestes que
freqüenten les celebritats, enBerto
ha sortit del forat. I això és el que ens
ve a explicar,mentre ens anuncia
que continuaambnosaltres. Ara s’ha
transformat enun còmicmadur. Tot
i que, quanel vegeuballar i l’escolteu
cantarmentre ens explica coms’ha
superat a ellmateix, potser arribareu
a la conclusió queel seu concepte de
lamaduresanoés precisament l’ha-
bitual. De i ambBertoRomero. Fins
al 4/1. Teatre Coliseum.GranVia de
les Corts Catalanes, 595.dPasseig
deGràcia (L2, L3).(902332211.
€De18a24euros.CDv., 20.15h;
ds., dg. i dc., 18.15h; dj., 20h.

VÀNIA
D’aquínores (l’espectacles’estrena
elpròximdia8)usparlaremexten-
sament del nouespectacle de la
companyia LesAntonietes, la seva
versió d’unade les gransobresmes-
tres d’Anton Txèkhovque s’estrenarà
al Teatre Lliure. Peròaquestmateix
divendres LesAntonietes ofereixen
unassaig obert al públic del seu
muntatge, que tindrà lloc a laNau
Ivanow i queestà enprincipi adreçat

als Amics de la Fundació Sagrera, tot
i queés possible quequedi alguna lo-
calitat lliure. Serà cosadeprovar-ho,
si voleu tenir l’exclusiva, i poder
comparar l’assaig ambel resultat
final. De Txèkhov. Assaig obert. Cia.
Les Antonietes. Dir.:Oriol Tarrasón.
27/12.Nau Ivanow.Hondures, 28.
d La Sagrera (L1, L5, L9, L10).C18h.
Inscripció prèvia: 933407468.

CONFIDÈNCIESD’UN
PRESTIDIGITADOR
Si el Nadal és una festamàgica ono,
us toca a vosaltres decidir-ho. Però
queels dies deNadal convidenque
abundin a la cartellera els especta-
cles demàgia, això sí quenohopot
discutir ningú. Com tampocningú
nopot discutir quea La Seca es cuida
lamàgia aqualsevol èpocade l’any,
perquè lamàgia formapart de l’ADN
brossià d’aquesta sala. I per demos-
trar-ho, aquí tenimEnricMagoo, tot
ungranprofessional del gènere que
aquí agafa prestadaaquella gran
ideaque tanbé li va funcionar a La
CubanadeCómemeel coco, negro,
la de començar unespectacle comsi
aquest ja s’hagués acabat i l’artista
estigués reposant al camerinodes-
prés de la funció. Sens dubte, unbon
moment perquèel prestidigitador
es posi enpla íntim i distès i els seus
trucs adquireixin unaaparença insò-
lita. De i ambEnricMagoo.Dir.: Enric
Magoo iMaria Español. Fins al 5/1.
La Seca Espai Brossa. Flassaders,
40.d Jaume I (L4).(933151596.
€18euros.CDv. i ds., 20h;dg., 18h.

PER RAMON OLIVER

TEATRE

ESTADES ARTÍSTIQUES
DENADAL AL GRANER
Perunavegada, saltem-nos lesnormes.
En llocdeparlar d’unespectacle
d’aquests quepodeuveure còmoda-
mentassegutsoque, comamolt, us
demanenunamicadeparticipació,
deixeu-meparlar-vosd’unapropostaa
què cal anardisposats a suarunamica
la samarreta. El Graner, el Centrede
Creaciódel Cos i elMoviment vinculat
alMercat de les Flors del qual surten
constantmentalgunesde lesmés
notablespropostesdedansa contem-
poràniaquees couenacasanostra,
iniciaunanymés les sevesestades
artístiquesnadalenques i familiars.
Perònous confongueu;enaquest
cas, laparaula familiar, no implicauna
activitat a laqual portesals nens i els
hi fas fotosambelmòbilmentreells es
cansen.Aquí estemparlant d’una sèrie
de tallers adreçats aunventall d’edats
situat entreel primermesde vida i
aquelles personesqueestanapunt
d’entrar enel clubdels centenaris.Uns
tallers del tot intergeneracionals quees
desenvoluparanal llargdequatre inten-
ses jornades. I enels quals nens i adults
tindremocasió igualmentde compartir
ambels professionals de ladansaque
els imparteixenunesquantes idees
sobre laquantitat de cosesquees
podenexpressarmitjançant elmovi-
mentdel cos, i fins i tot sobrequins són
els componentsque cal fer plegats per
començara crearuna coreografia. El
tallerDansa creativa: Tallers sorpreses
ambtu!! (de9.30a13.30h;€35euros
els quatredies) l’organitzenMontserrat
Irantzo iMireiadeQuerol i és elmés
específicament infantil; enaquest, i a
partir dels cincanys, els nens i neneses
posaranaexplorar els seusdiferents
sentits per transformarenmoviment
cadaestimulació sensorial. Per la seva
banda, Jordi Cortés (undels gransde la

nostradansa contemporània) es farà
càrrecdeDansa intergeneracional
(de10a12h.€3eurosper sessió), un
taller enquèfills/nens i pares/adults,
s’intercanviaranenergies imitant-seels
unsals altres.Mentrequeelsméspetits
haurand’aprendrea imitar, elmés
granadets (jaushemdit que s’admeten
participants definsanoranta-nouanys)
haurandeperdre la vergonya i recupe-
rar la capacitat de fer criaturades sense
pordel quèdiranels altres. R.O.

30 i 31/12 i 2 i 3/1. El Graner. Jane
Addams, 14. Barcelona.(9342618
75. Inf.:www.granerbcn.cat.

SONORITATS

DeCamutBand,Música: LluísMéndez,
Toni Español, Jordi Grifell.Coreografia:
LluísMéndez, Sharon Lavi, GuillemAlon-
so. Int.: Toni Español, RafaMéndez, Lluís
Méndez,GuillemAlonso, Sharon Lavi,
MariaBossy, CristinaMéndez, Jordi
Grifell, EstefaniaPorqueras.Data:Del
27/12al4/1. Lloc:Mercatde les Flors.
Lleida,59.dPobleSec(L3).(9342618
75.€12euros.C20.30h;dg.,12 i18h;
ds. i dv. 3/1,18 i20.30h.

EL CLAQUÉ S’INVENTA EL SEU PROPI SO VIRTUAL
CAMUT BAND EXPERIMENTAMÉS QUEMAI EN EL SEU NOU ESPECTACLE DE TAP DANCE

Quihohaviadedir, fanomésun
parelldedècades,queunacompa-
nyianascudaaCatalunyaestava
destinadaafer-seunllocentre les
formacionsméspopularsdedica-
desalclaquéquecorrenpelmón!
Elclaqué, jasesap,ésunaformade
dansanascudacapalameitatdel
segleXIXenquèconflueixenele-
mentscaracterísticsdelatradició
gaèlica(lamateixaquehadonat
lloca la llarga llistad’espectacles
coreogràfics irlandesosquehanfet
furordurantanys) ideles formes
dedansaafroamericanesnascudes
alcostatdelscampsdecotóescla-
vistestanduramentretratatsa la
magníficapel·lícula12anysd’es-
clavitud.Elclaqué ,coneguttambé
comatapdance,creixals teatres
devodevildelsEstatsUnits,es
converteixendansaconegudade
tothomquantriomfaaBroadwayi
mostraelseutarannàméssofisti-
catgràciesalgenideFredAstaire.

Tot,compodeuveure,benlluny
deCatalunya.Peròaixònova
tallarniunpèlelsgermansRafael
iLluísMéndezquan, iencom-
panyiadelpercussionistaToni
Español,vanfundar l’any1994la
companyiaCamutBand,queja
amblasevaprimeracoreografia,
Entrepiesymanos, esvaemportar
unpremiFAD.Peròvaserquan
CamutBandesvaposarapegar
botsdamunttamborsgegantsaLa
vidaésritmequededebòvaescla-
tar labogeria:des lasevaestrenael
1999, l’espectacle jahafetmésde

milrepresentacionsenescenaris
tandiversoscomaraelFestival
d’Edimburg,NovaYork,Toronto
oHamburg.Iara, lacompanyia
estàdel totdecididaarepetir la
gestaambunanovapropostaque
portaencaraunamicaméslluny
aquellafanyper investigarnous
sonsquehacaracteritzatdesde
semprelasevaobra.

LESMÚSIQUESDELMETALL

Quanvasa la ferreteriaacomprar
un trosd’alumini, unapeçade
ferroounestrid’acer inoxida-

ble,nomésetfixesen les seves
característiquesexterneso la
sevaduresa.Apartird’ara,però,
et començaràsafixar tambéen
el seuso: greu, enel casde l’alu-
mini; intermedi, pelque faal
ferro;del tot agut, si surtde l’acer
inoxidable. Ipodràscomprovar
que lagespaartificial, si sapscom
afinar-labégràciesalsnousele-
ments tecnològicsdequèdispo-
sem,pot sonar igualque la sorra
ficadadinsunacaixadamunt la
qual esballael sanddance,una
de lesvariantsmés tradicionals
ipopularsdel tapdance.Com
ésnatural, la tapetametàl·lica
afegidaaunasabata, continua
sent l’elementbàsicapartirdel
qual el claquéconverteix ladansa
enpercussió.Però la tècnica, ens
permetalhora lacreaciódesons
virtualsqueabans resultaven
inimaginables.Ésaixí comelsba-
llarinsenspodran fercreureque

l’escenari s’ompled’aiguaoque
una tempesta impetuosa s’apro-
paanosaltres,mentre (metalls i
gespaabanda)exploren també
totes lespossibilitats sonoresde
la fustaoelplàstic i ensofereixen
peces “acappella”guarnidesamb
singularsefectesespecials.Per
cert: encaraqueelsballarinsno
parlin, la sevaveuresulta també
unsodignedeser incorporat a la
proposta.Aquínoesdesaprofita
res, a l’horade fer soroll! R.O.


