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Dues obres la trama de les quals
gira al voltant de la família formen
l’aposta teatral d’El Jardí per a
aquests dies de fires. Una d’elles és
la Iaia, protagonitzada per la gran
Montserrat Carulla.  Per si sola ja
tindria ganxo, la història d’una
iaia perepunyetes que boicoteja la
vida sentimental del seu nét, però
si a més a més aquesta àvia és
Montserrat Carulla, l’espectacle es-
devé indispensable de cop. És

una ocasió d’or per gaudir de la
Carulla en estat pur, en un paper
a mida que li ha tallat el seu fill, Ro-
ger Peña, i que interpreta al costat
del seu nét, Aleix Peña. Una co-
mèdia doblement familiar on tro-
barem la Carulla més propera als
personatges que l’han fet tan
 popular i estimada. Una oportu-
nitat única per agrair a aquesta ac-
triu tants anys de dedicació al
teatre. Les tres generacions de la
nissaga Peña-Carulla regalen al
públic l’homenatge més sincer a

la matriarca. La cita, dimecres 30
d’abril.  

Un aire de família
Maife Gil i Ramon Madaula són
dos dels protagonistes d’Un aire de
família. La mare i dos fills casats.
A en Jordi li han anat bé les coses
però a en Quim no tant. També hi
apareix la Bet, la filla, una soltera
ferotge... Tots ells coexisteixen ‘de
manera cordial’ des de fa molt de
temps. Aquest vespre es veuen
tots ells amb motiu de la reunió

setmanal de divendres al restau-
rant del Quim, i les coses no estan
anant com haurien d’anar... I quan
el Tomàs, el cambrer, es fica en-
tremig de les històries familiars, l’a-
parent alegria pren l’aspecte d’u-
na venjança en tota regla. Escrita
per Agnès Jaoui i Jean Pierre Ba-
cri Un air de famille és una obra de
teatre molt popular a França amb
molts premis, com el Molière al
millor text el 1995. Altres actors són
Francesc Orella,  Cristina Genebat,
Sílvia Bel i Jacob Torres.
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Teatre de famílies per a ídem
Ramon Madaula, Maife Gil i Montserrat Carulla són alguns dels actors que protagonitzen les obres a El Jardí 

The Gospel Viu Choir és una
formació catalana que oferirà

un concert el 4 de maig a El Jardí.
Amb uns 90 components, es va es-
trenar el gener del 2004 al mones-
tir de Ripoll. L’estil de TGV pretén
ser propi i característic, marcat pel
bon ús de la tècnica vocal i coral,
per uns ritmes vius i treballats i, al-
hora, per una assimilació del con-
text històric i humà que impregna
la música gospel i cada cant del re-
pertori escollit.  La trajectòria de
TGV és destacable (Festival Inter-
nacional de la Porta Ferrada, Dom
Festival, Festival Internacional de
Jazz de Teruel, Gran Teatre del Li-
ceu, L’Auditori, Palau de la Música
Catalana, Auditori-Palau de Con-
gressos de Girona,  Festival Inter-
nacional de Música de Cadaqués,
Black Music Festival, Dom Festival,
Jazz i Blues a Roses,…)  compartint
cartell en festivals de primera línia
amb Sharrie Williams & The Wise-
guys, The Kingdom Choir, Natalie
Cole, Jorge Drexler, Lluís Llach, i
Joaquin Sabina, entre d’altres.
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Gospel ben viu

Montserrat Carulla, la «Iaia». 
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Una de les escenes d’«Un aire de família». 
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