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Barcelona, 5 de mayo de 2014.- Los pilotos de Fórmula 1 Felipe Massa y Valteri Bottas, del equipo Williams Martini Racing, junto con Claire
Williams, directora adjunta del equipo, inauguraran este miércoles el nuevo espacio Williams Martini Racing Terrazza.

La carpa estará abierta al público desde el jueves 8 de mayo hasta el domingo 11 de mayo, coincidiendo con la celebración del Gran Premio
de Fórmula 1 de Montmeló.

Además de mostrar uno de los coches de Williams Martini Racing, la carpa contará con un espacio experiencial en el que aquellos que lo
deseen podrán poner a prueba sus sentidos y vivir las sensaciones de la Fórmula 1 en estado puro.

Horarios de apertura de la Williams Martini Racing Terrazza:
· De jueves a sábado: de 12.00 a 22.00 horas
· Domingo: de 12.00 a 18.00 horas

Además, el público podrá degustar la mejor selección de cócteles elaborados por el Bran Ambassador Global de Martini y adquirir tienda
diferentes artículos de merchandising de Martini que se pondrán a la venta.

MARTINI® INAUGURA LA
WILLIAMS MARTINI RACING TERRAZZA

VOCA PEOPLE
Fa com qui diu mil·lennis que ima-
ginem com serien els habitants
d’un altre planeta en cas que exis-
tissin, i donem a aquests éssers
desconeguts formes estranyes,
poders i colors. Però el que mai
no havíem pogut imaginar és que
els extraterrestres es presentessin
entre nosaltres en forma de
conjunt coral a cappella d’aspecte
immaculadament blanc i amb un
tan impressionant coneixement
de la nostra música popular que
en el seu repertori tant hi caben
Beethoven com les Spice Girls,
Nirvana comMichael Jackson,
Queen com les millors bandes
sonores nascudes als grans
estudis de Hollywood. Dos anys
després de la seva primera visita
(llavors, la nau espacial va recalar
al Tívoli) l’expedició d’habitants
del planeta Voca vinguts d’una
galàxia molt i molt llunyana ens
proposen tornar a gaudir amb hu-
mor de les alienígenes qualitats
musicals i capacitats d’imitació de
les seves cordes vocals. I aquest
cop, fins i tot s’han compromès a
dedicar-li una mena d’homenatge
melòdic a la ciutat de Barcelona!
THE VOCA PEOPLE. FINS AL 8/6.
TEATRE VICTÒRIA. AV. PARAL·LEL,
67. METRO: PARAL·LEL (L2, L3).
TEL.: 933 299 189. PREU: DE 17
A 38€. HORARI: DE DC. A DV.,
20.30H; DS., 18.30 I 21.30H; DG.,
18.30H.

VENIDOS AMENOS
Ja n’hi ha prou de passar-se la vida
cantant cançons dels altres! D’això,
Pablo Puyol (‘Rent’, ‘Grease’,
‘Los 40 principales’, ‘Bella y Bestia’)
i David Ordinas (‘Cats’, ‘Misera-

bles’, ‘Bella y Bestia’) se n’han fet
un tip al llarg dels anys, compodeu
comprovar fent un repàs ràpid a la
seva carrera artística plena a vessar
de gransmusicals. I no cal ni dir
que en el futur estan disposats a
repetir l’experiència. Però aquest
cop han optat per fer una cosamolt
més personal: posar-se a explicar
amb lamàxima comicitat possible
experiències, frustracions, pors
i somnis sensemés ajut que una
guitarra acústica, un calaix ben
flamenc i un grapat de temes amb
música i lletra pròpia. El resultat és
un espectacle que ja famés d’un
any que omple teatres de tot l’Estat
i en què ensmostren la seva cara
més descaradament gamberra.
DE I AMB PABLO PUYOL I DAVID
ORDINAS. DE 9, 10, 16 I 17/5 I 6, 7,
20 I 21/6. TEATRE DEL RAVAL. SANT
ANTONI ABAT, 12. METRO: SANT
ANTONI (L2). TEL.: 934 433 819.
PREU: 20€. HORARI: 23H.

INFORME PER A UNA ACADÈMIA

Paraula de mico: mai a la vida
us haureu trobat cara a cara
amb un simi tan civilitzat i
tan donat a la reflexió filosò-

fica acompanyada de repàs
autobiogràfic com Peter el Roig.
Ell és l’inoblidable protagonista
d’un sensacional text que Franz
Kafka va escriure en forma
de monòleg, com si es tractés
de la conferència que el molt
humanitzat animal imparteix en
un grup d’il·lustres acadèmics.
I que al llarg del temps ha sigut
objecte d’innumerables mun-
tatges escènics sovint protago-
nitzats pels més grans actors:
Peter el Roig és sens dubte un
personatge ben temptador. Ara
és Ivan Benet qui ha caigut en
la temptació simiesca. I perquè
el mico se senti ben còmode,
ha demanat a Sílvia Pérez Cruz
que compongui la banda sonora
de l’espectacle. Però no pas
per allò que la música amansa
les feres: Peter va aprendre fa
ja molt de temps –quan va ser
capturat sent encara gairebé
un nadó a Costa d’Or– que fer
servir la força bruta contra els
humans és un treball inútil que
pot tenir terribles conseqüèn-
cies. Llavors, ningú no podia
sospitar encara fins on arribaria
un grau d’integració que li ha
permès alliberar-se de la gàbia
del zoològic i convertir-se en
figura destacada del món de
l’espectacle. DE FRANZ KAFKA.
DIR.: XAVIER RICART I IVAN
BENET. INT.: IVAN BENET, FINS AL
25/5. TEATRE LLIURE MONTJUÏC
(ESPAI LLIURE) PLAÇA MARGARI-
DA XIRGU, S/N. METRO: POBLE
SEC (L3). TEL.: 932 892 770.
PREU: 22€; DC. I DS. TARDA,
18€. HORARI: DE DC. A DV.,
21H; DS., 18 I 21.30H; DG.,
18.30H.

+ estrenes

Hi ha coses que no passen mai
de moda per molt que canviïn
les modes. I una d’aquestes és
la fórmula clàssica que ha se-
guit la comèdia romàntica des
de sempre, des que va ser in-
ventada com a tal. És cert que
el primitiu i un xic discrimina-
tori i sexista “noi busca noia”
ha quedat obsolet i superat
per un ampli ventall de noves
opcions. Però en el fons, l’es-
quema infal·lible de la comèdia
romàntica continua seguint els
vells paràmetres: noi (o noia)
busca noia (o noi), noi/a tro-
ba noi/a, noi/a fica la pota i
perd noi/a durant una estone-
ta que als implicats els sembla
una eternitat, noi/a recupera
finalment noi/a, aquest cop ja
teòricament per sempre més.
I tots aquests moviments de
la fórmula els trobareu també
molt ben reflectits en l’eixerida
comèdia romàntica que acaba
d’estrenar Marta Buchaca, un
àgil divertiment prou ben con-
feccionat per superar la prova
del foc en aquesta mena de di-
vertiments i aconseguir que els
inevitables llocs comuns sonin
aquí frescos i creïbles.
Ho reconec: quan vaig comen-
çar a llegir el text de Buchaca
abans de veure la representació
del seu espectacle, vaig témer
que l’abús de referències a les
noves tecnologies telefòniques
en què cauen darrerament
tantes comèdies agafés també
aquí un protagonisme exces-
siu: avui en dia, fer riure a cos-
ta de les prestacions del mòbil
s’ha transformat ja en un recurs

massa fàcil i massa habitual.
Però Marta demostra ben avi-
at que (i a diferència del que li
passa de vegades al personatge
de la Sandra) porta el tema so-
ta control. I que se’n pot servir
per oferir com si res informació
molt valuosa sobre la manera
de ser de la seva futura pare-
lleta. Per posar un exemple: el
que podria quedar en el tòpic
acudit sobre com de difícil re-
sulta donar de baixa unmòbil,
s’acaba transformant en una
brillant referència a com resulta
de difícil donar de baixa un vin-
cle afectiu o superar un dol de
la mena que sigui. I detalls com
aquests vénen a demostrar que
darrere la seva lleugeresa els
“perdedors” de Buchaca ama-
guen una construcció de ferro;
aquests personatges carregats
demanies i neures vàries, inse-
gurs fins i tot de la seva pròpia
ombra i marcats amb foc per
mares absents o massa pre-
sents acaben adquirint una cre-
dibilitat tan inqüestionable com
la seva capacitat per fer-nos riu-
re de valent. Unamissió, aques-
ta última, que sembla del tot
assegurada quan tens a l’esce-
nari una piconadora còmica del
calibre d’Alba Florejachs. No és
estrany que al seu costat el ma-
teix Manel de Jordi Díaz (també
ell, un excel·lent intèrpret de
comèdia) sembli en certs mo-
ments un pèl desbordat; d’altra
banda, com correspon a la per-
sonalitat del seu personatge. El
cert és que tots dos funcionen
prou bé junts a l’escenari per
desitjar que la seva relació es
consolidi amb el bon èxit tea-
tral que es mereix aquesta bo-
na comèdia. La Villarroel

LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

LOSERS (PERDEDORS)
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L’actor Ivan Benet. ÀLEX RADAMAKERS


