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Jaume Garcia Arija estrena «Ara 
que ho tenim tot» amb Núria Casas
Una comèdia àcida sobre la parella al Jove Teatre Regina

Q . CULEBRAS

L'actor sabadellenc Jaume Garcia Arija i Núria Casas inicien les funcions aquest dijous

C. C.

Habitual en sèries de tele
visió (La Riera, Ventdelplà, 
Comisario, Hospital Central...) 
i actor de cinema a Salva
dor (Puigantich), de Manuel 
Huerga o La voz dormida, de 
Benito Zambrano, a més de 
teatre, el sabadellenc Jaume 
Garcia Arija puja aquest dijous 
altre cop a l’escenari amb una 
comèdia un punt corrosiva, 
crua, sobre la parella.

I és que a Ara que ho tenim tot, 
adaptació catalana de Riches, 
del nord-americà Lee Blessing, 
un matrimoni amb un fill pateix 
una crisi després de 21 anys 
de casats -jus t el dia que ho

celebren a l'hotel on van pas
sar la nit de noces- i acabaran 
dient-se el nom del porc, amb 
violència física inclosa. Buidor,

Blessing aporta 
ironia al subgènere 

d'obres en 
habitacions d’hotel

decepció, rutina...? En la línia 
d ’un Mamet, aquest esclat de 
«claustrofòbia soterrada- que 
serveix Blessing amb un bis
turí tindrà un punt patètic però 
també de comèdia àcida.

Ho interpreten Jaume Garcia 
Arija i Núria Casas sota la direc
ció de Quique Culebras al Jove 
Teatre Regina de Barcelona, 
dins la programació d’adults.

L’estrena és aquest dijous 
(21h.) i continuarà en cartell 
de dijous a dissabte a aquesta 
hora i diumenge a les 18.30h.

Uns ingredients essenci
als que embolcallen la part 
actoral són l ’espai sonor i la 
música original de Santi Palau 
-composada per a aquest 
muntatge- o l’espai escènic 
de Sergi Broto, una habitació 
d ’hotel amb símbols del pre
sent i del passat que marquen 
una distància emocional de 20 
anys ■

Rah-mon Roma busca finançament pel seu nou disc

Compte enrere 
pel micromecenatge 
de «Ràdio Europa»

c. c.

A tres dies del termini, ahir 
li quedava un empenta final 
al projecte de micromecenat
ge que, a través de la plata
forma Verkami, l’animador i 
rondallaire sabadellenc Rah- 
mon Roma ha llançat per a 
la seva Ràdio Europa.

És l’edició del disc de les 
músiques d’aquest especta
cle ja estrenat, i que reuneix

cançons d ’arreu d ’Europa 
en francès, grec, portuguès, 
turc, rus, català, anglès, fin
landès. italià, castellà i dues 
peces instrumentals d ’Ale
manya i Sèrbia.

Compta amb una bona colla 
de bons músics i amb Oriol 
Cases en l’enregistrament, 
mescla, masterització i 
producció. Més granets 
de sorra a h ttp ://vkm .is / 
radioeuropa ■

L L  FRANCO

Entrada de L’Estruch, l’equipament municipal de les arts en viu al carrer Sant Isidre

Festival 
d’artistes 
visuals de 
NauEstruch

C. C.

La NauEstruch, l ’espai de la 
fàbrica de creació municipal de 
L’Estruch que es dedica a les 
arts visuals, presenta aquest 
divendres a la tarda cinc de 
les propostes residents en 
forma de «Festival final d’abril» 
que ompliran diferents espais 
de l’equipament.

El col·lectiu Placa Turca tren
carà el gel al pati a les 15 hores 
amb La cadena representativa. 
Seguiran Alba Benavent, Laura 
Aixalà i Martín Rico amb La 
mecànica del cuero, que es 
veurà al Taller 4  (19h).

Tirsomàtic prendrà el relleu

a la sala 2 (20h) i, ja al teatre, 
a partir de les 21h. es veurà 
Yes, we canl, de Juan David 
Galindo, i De Kathedraal, el 
musical, amb Daniel Moreno,

Anna Dot i Estel Boada amb la 
participació especial de Marc 
Fernández (bateria), Sònia 
Montoya (baix). Gessamí 
Boada (veu i cors) i Edgar Díaz

(narrador). La cloenda és al 
pati, prop del bar. amb David 
Mallols i Inés Lambiste i el 
seu projecte Amanece que no 
es poco (22h) ■

L’Orquestra 
Simfònica de la 
Universitat de 
Leeds, el juny

REDACCIÓ

Una de les millors formaci
ons del Regne Unit i recone
guda pels seus vibrants con
certs. l ’Orquestra Simfònica de 
la Universitat de Leeds tocarà 
el proper 18 de juny a l'audi
tori 3 l'Espai Cultura Fundació 
Sabadell 1859. segons acaba 
d'informar Joventuts Musicals 
de Sabadell.

L'entrada és gratuïta i el pro
grama inclou el Poema simfò
nic L'Illa de la mort. op. 29 de 
Rachmaninov i peces d ’ Edward 
Elgar (1857-1934), Alexander 
Arutunian (1920-2012) i Paul 
Hindemith (1895-1963) ■


