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Un Tàpies fa rècord a subhasta  
i es ven per dos milions d’euros 
Una obra del pintor Antoni Tàpies, Gran 
ocre amb incisions, es va vendre a Londres 
per 2.063.125 d’euros, una xifra que supo-
sa un rècord per a un treball de l’artista, 
segons va informar ahir la casa de subhas-
tes Christie’s. Es tracta d’una peça que Tà-
pies va crear el 1961, fa 260 x 195 centí-

metres i representa un gran terreny amb 
esquerdes. L’obra va pertànyer a Michel 
Tapié, un important crític expert en el 
pintor català i que va ajudar-lo a aconse-
guir el reconeixement internacional. Des-
prés va passar a la col·lecció de Viktor i 
Marianne Langen. CULTURA

El Grec 
avança entre 

la crítica social 
i l’evasió 

Hòsties a l’Antic Teatre 
Agnès Mateus debuta en la 
creació amb ‘Hostiando a M.’ 
L’actriu i performer Agnès Mateus 
ha observat que cada vegada hi ha 
més pistoles i combats a l’escenari. 
“I no és casual –diu–. Cada vegada 
més gent té una relació diferent 
amb la violència: la justifica”, opina. 
Amb aquest pretext ha desenvolu-
pat un espectacle de títol provoca-
dor, Hostiando a M., –en què M. po-
dria ser el que l’espectador desitgi–, 
que conté cinisme, humor, realitat, 
ficció, violència. “Crec que la reali-
tat és convulsa i hem de prendre 
partit”, diu. Amb aquesta obra, 
d’avui a diumenge, s’enceta el cicle 
de l’Antic Teatre dins el Grec.  

Històries d’un lladre 
Connor McPherson explica  
la història d’El bon lladre 
La devoció per les històries de Con-
nor McPherson (La presa, Dublin 
Carol, Rom i vodka) és el que uneix 
l’actor Josep Julien i el director Xi-
cu Masó, que a El bon lladre s’han 
acostat amb “honestedat” al text i la 
vida d’un “gàngster irlandès, un pe-
lacanyes de tercera, que un dia es 
veu embolicat en un tripijoc més 
gran que la seva categoria”. Un viat-
ge de redempció d’un poca pena 
“amb aquell sarcasme irlandès, amb 
aroma de whisky”, i “d’un pessimis-
me atàvic trufat de perles d’humor”. 
D’avui a diumenge a l’Espai Lliure. 

La venjança de les criades  
La gran obra de Genet en coreà 
amb teatre visual i de gest 
La companyia Sadari Movement La-
boratory combina la dansa tradicio-

nal coreana i el gest de l’escola 
Jacques Lecoq. El resultat, al Mercat 
de les Flors, serà una barreja del tot 
insòlita. Un gran armari serveix d’es-
cenografia i, juntament amb altres 
elements visuals –moviment, objec-
tes, sons, il·luminació–, permeten a 
la companyia superar el handicap 
cultural coreà. L’armari també és 
l’espai del joc, on Les criades i la se-
nyora representen les diferents 
identitats que exigeix l’obra de Ge-
net. Una metàfora extensible a “to-
tes les filles dels pobres”, afirmen.  

El festival aborda amb ironia 
la cara fosca de les ONG,  

la violència i el pas del temps

Passiu esperant la sort 
Carme Portaceli descobreix un 
autor israelià a ‘Krum (el crosta)’  
Portaceli és tossuda. Ha trigat dos 
anys a posar dreta l’obra de Hanoch 
Levin. La raó: 11 actors a escena. Ho 
ha aconseguit. Krum (el crosta) és 
un aspirant a escriptor que torna 
d’un viatge “sense cap regal, ni do-
na, ni fortuna, només amb roba bru-
ta i un necesser”, explica la directo-
ra. De nou al seu lloc –un barri qual-
sevol, de classe obrera, sense cap re-
ferència a la religió– observa 

Si com deia Shakespeare “el món 
sencer és un teatre i tots els homes 
i dones simplement comediants”, 
sembla que els intèrprets de la tra-
gèdia en què ens ha col·locat l’atzar 
volen arrencar a córrer cames aju-
deu-me. La cartellera del Grec avan-
ça entre drames de perdedors, co-
mèdies sobre les contradiccions 
contemporànies i dramatúrgies al-
ternatives sobre la violència que en-
galtem diàriament i s’obre camí cap 
a històries d’evasió i redempció.  
 
Save the ‘gamba’ 
‘Els eufòrics’, una comèdia sobre 
l’egoisme de la solidaritat 
Solidaritat i negoci és un binomi de-
licat. Què mou les empreses dedica-
des professionalment a la solidari-
tat? Què mou el gest altruista? Els 
eufòrics es planteja la qüestió a par-
tir d’una entitat que defensa la gam-
beta zebra de l’inventat delta de 
Gurb, “un animal que fot ràbia i no 
genera empatia, i en si mateix ja és 
una causa absurda i còmica”, diu 
Marc Angelet. Quan apareix la solu-
ció definitiva al problema, es con-
verteix en l’enemic del poble, perquè 
deixarà sense feina unes quantes fa-
mílies que viuen de l’entitat de de-
fensa dels crustacis. Rosa Cadafalch, 
Mercè Martínez, Lluís Villanueva i 
Xavi Francés es transmuten en tots 
els personatges de l’auca en un mun-
tatge que Pep Pla i Angelet han ima-
ginat com un gran joc teatral, que va 
del realisme a la farsa i als pallassos. 
Fa temporada a la Sala Muntaner.  
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Marina Rossell canta al 
“guardià de les coses petites”

recordant les sensacions que va ex-
perimentar després de l’enterra-
ment de Moustaki. “La gent més ín-
tima ens vam reunir a prop de l’Òpe-
ra de París, en un lloc on només s’hi 
podia accedir amb un paperet on hi 
posava «Milord»”, diu.  

En el nou disc, que apareix tres 
anys després del primer volum, 
Rossell adapta peces emblemàti-
ques de Moustaki com ara Milord, 
Joseph i Les amis, “molt ben tradu-
ïdes pel Josep Tero”. L’esperit del 
“savi d’Alexandria” plana també a 
Absents, una nova composició de 
Rossell que evoca l’absència des de 
“la subtilesa”. “No suporto l’obvi-

Marina Rossell presenta avui al Te-
atre Grec de Barcelona a partir de 
les 22 h el segon disc dedicat a Geor-
ges Moustaki (1934-2013), a qui re-
corda com el “guardià de les coses 
petites”. Diu Rossell que cantarà 
aquestes “cançons bellíssimes des 
del plaer”. “Vull que el concert sigui 
una celebració, perquè així ho va 
deixar escrit: «Reuniu-vos, retro-
beu-vos, beveu xampany i com a 
màxim que tingueu un nus a la go-
la, però no ploreu»”, explica Rossell 
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‘El bon lladre’ 
destil·la 
“sarcasme 
irlandès  
amb whisky”,  
diu Masó 

Estrelles  
‘88 Infinits’  
és una lliçó  
de mitologia 
grega dins 
d’un 
planetari” 
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Paco Ibáñez inaugura 
Poesia i + a Caldes d’Estrac
El cantautor Paco Ibáñez inaugura avui el fes-
tival Poesia i + cantant els poetes llatinoame-
ricans de l’últim disc. Fins al 13 de juliol passa-
ran per Caldes d’Estrac músics com Albert Pla, 
Adrià Puntí, Toti Soler i Za!, i poetes de la ta-
lla de Carles Hac Mor, Susanna Rafart, Blan-
ca Llum Vidal, Vicenç Altaió i Biel Mesquida.

Troben 149 gravacions 
inèdites de Bob Dylan 
Dues caixes amb 149 gravacions de Bob Dy-
lan de finals dels anys 60 i principis dels 70 han 
aparegut en un apartament que el cantant va 
utilitzar com a estudi fa més de 40 anys, al bar-
ri de Greenwich Village. Les gravacions són as-
sajos que Dylan va descartar, però ara algunes 
peces es vendran per més de 5.000 euros. 

El protagonista d’Ich fühl mich disco aprofita les 
absències del seu pare per ballar per casa. FIRE!!

David Bowie a través del cinema
Icona de la bisexualitat durant el 
seu període glam, David Bowie va 
portar la seva androgínia al cine-
ma amb títols com la fantàstica 
The man who fell to Earth, d’un ci-
neasta de culte com Nicolas Roeg, 
l’original film de vampirs The hun-
ger de Tony Scott (precedent de la 
recent Solo los amantes sobrevi-

ven) o l’emotiva Bon Nadal, Mr. 
Lawrence, de Nagisa Oshima, am-
bientada en un camp de preso-
ners al Japó durant la Segona 
Guerra Mundial. El Fire!! no no-
més reunirà aquestes joies en un 
cicle, sinó que estrenarà el docu-
mental David Bowie & the story of 
Ziggy Stardust. 

Cicle  
Un cop al mes, 
els Zumzeig i 
Fire!! oferiran 
cinema LGBT 
acompanyat 
d’un col·loqui

etat, em produeix desassossec. No 
m’agrada ni la retòrica, ni la solem-
nitat ni la transcendència, ni en les 
cançons, ni en les pel·lícules ni en 
els discursos”, diu Rossell, que aca-
ba la cançó “al jardí d’hivern”. “És 
el cementiri de Père-Lachaise, a Pa-
rís, on em vaig acomiadar d’ell”, 
precisa.  

Convidats al viatge 
Xavi Lloses repeteix com a col·labo-
rador indispensable en un disc en 
què Marina Rossell ha buscat “una 
sonoritat diferent” de la de l’anteri-
or. “Volia que tingués una cosa in-
gràvida i moltes cançons estan can-
tades a raig, sense cirurgia”, diu Ros-
sell, que s’ha “capbussat” de nou en 
el món de Moustaki per poder can-
tar des de “la senzillesa”. En aquest 
viatge també hi ha intervingut el gui-
tarrista Nico Roig, que serà present 

en el concert al Teatre Grec, junta-
ment amb Pia Moustaki, Nilda Fer-
nández, Cesk Freixas, David Cara-
bén, Bikimel, Alessio Arena i la Colla 
de Bastons de Santa Margarida i els 
Monjos. Alguns d’ells, i també Joan 
Colomo, participen en el disc a la 
Marxa de Sacco i Vanzetti. “M’ha in-
teressat que fossin músics que 
m’agraden i que tenen estètiques 
molt diferents”, diu Rossell.e 

casaments, enterraments i fills. Veu 
passar la vida mentre espera que al-
guna cosa el tregui d’allà. “No entra 
en les convencions per no perdre el 
somni”, diu Arquillué, que lidera un 
gran repartiment al Mercat de les 
Flors aquest cap de setmana. 

Mirant les estrelles 
‘88 infinits’, un viatge espacial 
per la mitologia grega 
Arnau Vilardebò, en canvi, va deci-
dir buscar les respostes als dilemes 
terrícoles mirant cap al cel. I a par-

tir de l’astronomia va aterrar a la 
mitologia grega i, des dels grecs, als 
nostres dies. A 88 infinits el públic 
pot triar de quines de les 88 cons-
tel·lacions vol sentir explicar les his-
tòries i mites de deesses, monstres i 
herois que s’hi han associat. “És una 
lliçó de mitologia seriosa, us en po-
dríeu examinar l’endemà, però so-
bretot té una comicitat interna bo-
níssima i és una reflexió de com és la 
humanitat”, diu Vilardebò. Al Mu-
seu Marítim es pot veure fins a fi-
nals de mes dins un planetari.e 

El Fire!! més glam creix  
en pel·lícules i activitats

negocis francès i un xapero d’Eu-
ropa de l’Est (Eastern Boys), a 
l’orgia que preparen una parella i 
la seva serventa travesti (Les ren-
contres d’après minuit) i a l’ex-
cèntrica passió del Florian per 
ballar per casa quan el seu pare 
no hi és (Ich fühl mich disco).  

Però és a la secció documental 
on aquest any s’acumulen les pro-
postes més atractives a priori. 
The dog explica la increïble figura 
de John Wojtowicz, que va robar 
a un banc per pagar l’operació de 
canvi de sexe del seu xicot, és a dir, 
la història que va inspirar Tarda 
negra, el film de Sidney Lumet 
amb Al Pacino. Gore Vidal: The 
united states of amnesia repassa-
rà la vida i les opinions de l’escrip-
tor i Violette Leduc: la chasse à 
l’amour, les de l’escriptora fran-
cesa, que justament ara està d’ac-
tualitat gràcies al seu biopic Vio-
lette, que s’acaba d’estrenar.e 

41 títols completen el programa més ambiciós

Amb el lema “We can be heroes” i la 
imatge més glam de David Bowie 
presidint els cartells, la Mostra Fi-
re!! torna a la càrrega. El festival que 
organitza el Casal Lambda posarà el 
focus en el cinema LGBT amb una 
programació oberta de ment que vol 
aportar a la cartellera barcelonina, 
fins al diumenge 13, hedonisme, lli-
bertat, reivindicació i orgull gai.  

La 19a edició de la mostra, a més, 
vol ser també la del punt d’inflexió 
cap a un Fire!! més ambiciós. El fes-
tival passa de projectar 25 pel·lícu-
les a 41, un salt quantitatiu que vol 
preparar el terreny de cara al vintè 
aniversari de la pròxima edició. Pe-
rò les novetats no es limiten al nom-
bre d’obres. Amb els 6.000 euros 
d’un micromecenatge, aquest any 
han engegat noves activitats: pro-
jeccions  a  la  fresca  al  Raval,  un 
espectacle multidisciplinari del 
Trans-Art Cabaret i una festa a la 
Sala Apolo (Fire!! goes Glam!!), en-
tre altres propostes que aspiren a 
estendre la marca Fire!! més enllà 
de l’Institut Francès, la seu habitu-
al de les sessions de cinema.  

La mostra també ha trobat una 
residència per funcionar durant la 
resta de l’any amb el cicle Open, que 
oferirà una projecció mensual de ci-
nema LGBT als Zumzeig acompa-
nyada sempre d’un col·loqui. I ja es-
tà en marxa: el va inaugurar diu-
menge Tots els camins de Déu, de la 
debutant Gemma Ferraté. 

De la ficció al documental 
Ahir va obrir el foc del Fire!! la polo-
nesa W imie..., un drama que furga 
en els desitjos inconfessables d’un 
capellà homosexual que treballa 
amb joves esgarriats. La secció ofi-
cial passarà revista –entre d’altres– 
a la tensa relació entre un home de 
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