
Estàs pensant on i amb qui anar de vacances?
En el club del viatger pensem que

una bona companyia és l’èxit de qualsevol viatge.

Vols entrades gratis?
Contacta amb nosaltres i te les farem arribar!

Vine a veure’ns
del 4 – 6 d’abril

Palau 8, stand D420

Sorteig d'un viatge per a dues persones.
Descomptes especials durant la fira

*disponibilitat limitada

Guia acompanyant del Club
Tots el serveis inclosos
Tracte personalitzat
Organitzem els trasllats a l'aeroport

correu electrònic: info@clubdelviatger.cat | Web:Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona.Tel.: 93 766 59 96 |

Fira Barcelona Recinte Montjuic

Som un club fet amida o no t’hauràs de preocupar
de res i on el més important son els amics viatgers.

RESOFOCOS
Els fogots de lamenopausa entesa
no comel final de res sinó com
l’inici d’una nova etapa vital plena
de possibilitats tornen al teatre
Condal. Si vau gaudir amb ‘Más
sofocos’, segur que ho tornareu a
fer amb aquest altre espectacle (el
tercer de la sèrie) signat pelmateix
equip, plantejat amb elmateix hu-
mor i vestit de nou escènicament
amb els cridaners colors d’Agatha
Ruiz de la Prada. El que ha canviat
per complet és el grup d’actrius
disposades a convertir els canvis
hormonals dels seus personatges
en un alegre divertiment.DE JUAN
LUIS IBORRA, SONIA GÓMEZ I ANTO-

NIO ALBERT. DIR.: JUAN LUIS IBORRA.

INT.: FABIOLA TOLEDO, CHARO REINA,

ELENAMARTÍN, SOLEDADMALLOL.

FINS AL 21/4. TEATRE CONDAL. AV. DEL

PARAL·LEL, 91. METRO: PARAL·LEL (L2,

L3). TEL.: 934 429 556. PREU: DC. I DJ.,

32€; RESTA DE DIES, 36€. HORARI: DE

DC. A DV., 20.30H; DS., 18 I 20.30H;

DG., 18H.

L’ONADAwwww
Tot és començar. Tens a classe
un grup d’alumnes adolescents
amb poques ganes de disciplina
estricta, els fas participar en un
experiment grupal que implica se-
guir unes normes molt pautades
en defensa d’un ideari comú amb
connotacions inequívocament
totalitàries, i al cap de quatre

dies comença a sortir a la llum el
petit feixista latent que aquests
alumnes porten dins seu. Això és
precisament el que li va passar
al professor Ron Jones quan va
realitzar a la Califòrnia imbuïda
d’aires de revolta dels anys 60
el cèlebre i polèmic experiment
que ha donat lloc a l’excel·lent
espectacle que ara torna al Lliure,
després d’haver esgotat entrades
quan es va estrenar fa tot just
un any. I no ens enganyem: tal
com es dedueix de les classes
de Jones (un notable Eduard
Farelo), tots som susceptibles de
caure a la xarxa i acabar actuant
com ho fan aquests alumnes.
D’IGNACIO GARCÍA MAY. IDEA I DIR.:

MARC MONTSERRAT DRUKKER. INT.:

EDUARD FARELO, BORIS CARTES,

MALCOLM McCARTHY, MARTA OSSÓ.

FINS AL 20/4. TEATRE LLIURE GRÀCIA.

MONTSENY, 47. METRO: FONTANA

(L3). TEL.: 932 892 770. PREU: 29€;

DT. I DC., 22€. HORARI: DE DT. A DV.,

20.30H; DS., 21H; DG., 18H.

OSOS EN EL AGUA
Qui namania té tothoma vendre’t
la idea que els canvis són bons,
que cal estar canviant permanent-
ment per evitar l’anquilosament
existencial, que cal obrir-se a les
noves experiències! Això, quan
potser l’únic que voldries seria
quedar-te còmodament assegut
al teu lloc i continuar gaudint de

les coses de les quals has gaudit
sempre. No estaremmitificant
en excés aquest neguit pel canvi?
Doncs això és precisament el que
es pregunta aquesta proposta, com
també si un ós a l’aigua perdria el
temps fent-se preguntes així. I ja
sabeu la resposta. CREAT, DIRIGIT I
INT. PER ARANTZAZU LÓPEZMEDINA

I DAVID FRANCH FARRÉ. FINS AL 23/3.

ANTIC TEATRE. VERDAGUER I CALLÍS,

12.METRO: URQUINAONA (L1, L4).

TEL.: 933 152354. PREU: 6€. HORARI:

21H; DG., 20H.

IRISH CELTIC.
THE SPIRIT OF IRELAND
Juliol de 2013: l’espectacle
‘Riverdance Gathering’ fa que mil
sis-cents dansaires es reuneixin a
la que s’ha convertit ja en la línia
de ball més llarga de la història
de la dansa. Voleu millor prova de
la fal·lera pel ball d’un poble que
ha fet del seu sentit coreogràfic
una senyal d’identitat nacional
exportable a tot el món? I entre
els ballarins que van participar en
aquella experiència única també
hi era el creador d’aquest espec-
tacle que ens farà sentir a tots
com uns veritables celtes. Visca el
patró St. Patrick! DE DENISE FLYNN.
DEL 25/3 AL 6/4. TEATRE TÍVOLI.

CASP, 8. METRO: CATALUNYA (L1, L3).

TEL.: 902 332 211. PREU: DE 20 A

37€. HORARI: DE DT. A DJ., 20.30H;

DV., 21H; DS., 18 I 21H; DG., 18H.

+ estrenes

No patiu quan vegeu que la
‘Tosca’ de la sensacional sopra-
no Sondra Radvanovsky. Arribat
el moment àlgid de la tragèdia
es deixa caure d’esquena al buit
des del puntmés alt del castell
de Sant’Angelo: penseu que ho
fa ben a gust. Ben al contra-
ri; Sondra es queixamés aviat
d’aquells teatres porucs que
no li permeten fer el vertiginós
salt que ella troba imprescindi-
ble, i que ve a remarcar l’intens
compromís interpretatiu que la
diva real manté amb la de fic-
ció, amb aquesta Tosca que s’ha
convertit en el seu personatge
potser més emblemàtic. Sondra
es transforma així en lamillor
aliada del director escènic de
l’espectacle, un Paco Azorín que
resol amb força solvència un
grapat de bones idees i alguna
vacil·lació amb efectes lleugera-
ment desconcertants en el seu
debut al Gran Teatre. Tot i que
lamillor idea d’aquesta posada
en escena (el sarcàstic petó
que la diva desitjada ofereix
al cadàver del pèrfid i reaccio-
nari Scarpia) sembla que no
va partir d’Azorín, sinó dels
seus intèrprets.
Donant un copmésmostres

del seu gran ofici coma escenò-
graf, Azorín ens serveix el superb
dramamusical de Puccini om-

plint-lo d’ombres amb ressons
de pintura tenebrista, i utilitzant
coma gran recurs escenogrà-
fic un espectacular retaule que
adopta posicions diferents a ca-
da acte, i que compleix la doble
missió de resultar visualment
efectiu i econòmicament soste-
nible. Si l’últim cop que l’obra de
Puccini ens va visitar va ser de la
màd’unmolt criticat peròmolt
notablemuntatge de Robert
Carsen, que remarcava de forma
extrema la teatralitat d’aquests
personatges, trencant així per
complet les convencions del ve-
risme, Azorín opta per no ser tan
agosarat. Però sí que introdueix
a l’espectacle un parell de reso-
lucions dramatúrgiques agosara-
dament personals i força ben de-
senvolupades: els petits afegits
visuals que vénen a completar la
trama i la impactant escena en
què Tosca deixa a la vista les ter-
riblesmasmorres que el poder
amaga darrere els cortinatges
més vistosos. Azorín, en canvi,
no assoleix l’objectiu d’anar es-
borrant els referents temporals
de l’obra acte rere acte. De fet,
els petits anacronismes de ves-
tuari que el director introdueix
amb comptagotes (el visomolt
segle XX de Tosca, els uniformes
dels soldats…) semblenmés
una petita confusió cronològica
que la traducció escènica d’un
concepte de direcció.
Gran Teatre del Liceu.

LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

TOSCA
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