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Jiwapop veu “magre” tornar 
els diners de les entrades
Els promotors del festival Jiwapop admeten que, 
per ara, no poden retornar el preu de les entrades 
a 700 persones que les van comprar a través de la 
seva web. Els responsables de l’esdeveniment, 
que van avalar-lo amb el seu patrimoni personal, 
van haver de cancel·lar la part més substancial del 
festival, els concerts, per falta de públic.

Las Migas tanquen les nits 
d’estiu al Palau Robert
El quartet barceloní Las Migas puja avui dalt de 
l’escenari del Palau Robert per protagonitzar 
l’últim concert del cicle Les nits d’estiu. El grup, 
encapçalat per la cantaora Alba Carmona, 
interpretarà cançons mediterrànies i música 
popular d’arrel culta, amb ressons zíngars i 
llatinoamericans. L’entrada és gratuïta.

El retorn de Pedro Costa 
encapçala el programa 

del Festival de Locarno

Cita de referència de la cinefília mundial, el Fes-
tival de Locarno va anunciar ahir una programa-
ció amb una important presència europea en una 
competició que encapçala Cavalo dinheiro, l’es-
perat nou film del portuguès Pedro Costa. Del 6 
al 16 d’agost, l’autor de Joventut en marxa es dis-
putarà el Lleopard d’Or –conquerit l’any passat 
per Albert Serra– amb cineastes com Eugène 
Green, Matías Piñeiro, Martín Rejtman i el fili-
pí Lav Diaz, que tornarà a posar a prova la resis-
tència dels espectadors amb la monumental (338 
minuts) From what is before.  

Locarno també comptarà amb una quota de 
glamur que aportaran estrelles internacionals 
com Scarlett Johanson –que inaugurarà el festi-
val amb el thriller fantàstic Lucy– i les homenat-
jades Juliette Binoche (premi Moët & Chandon), 
Mia Farrow (premi Club Leopard) i Melanie Grif-
fith, convidada especial. La veterana Agnès Var-
da rebrà el Lleopard d’Or del festival i Víctor Eri-
ce un Lleopard d’Honor per la seva trajectòria. 
L’única representant catalana serà Antígona des-
pierta, de Lupe Pérez García, que participarà en 
una nova secció paral·lela, Signs of Life.e
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Dagoll Dagom: 40 anys entre amics
L.S._BARCELONA. Fins i tot les fonts de Montjuïc van ballar al ritme dels 
musicals de Dagoll Dagom en un acte de celebració multitudinari dels 
40 anys de la companyia. Així es va cloure un vespre dedicat a la nostàl-
gia. Al pavelló Mies van der Rohe, antics col·laboradors de la compa-
nyia com Nina, Muntsa Rius, Marta Marco, Ferran Rañé, Àngels Go-
nyalons, Jaume Sisa, amb Joan Vives i Albert Guinovart, entre d’altres, 
van interpretar els hits de musicals mítics com Flor de nit, Nit de Sant 
Joan, El mikado i Mar i cel. Ahir també es va desvelar el repartiment de 
la nova producció de Mar i cel, que encapçalarà Roger Berruezo (Cop 
de rock) i Ana Sanmartín, amb un únic repetidor del 1988, Pep Cruz. 
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Roger Berruezo i la gallega Ana Sanmartín seran Saïd i Blanca a ‘Mar i cel’

Lluís Soler s’encadenarà a set 
metres d’altura al teatre Grec

de la fraternitat”, afegeix el director; 
just el contrari del que predica el 
pensament dominant, que justifica 
el sistema amb un: “No hi ha caviar 
per a tothom”. El director del Grec, 
Ramon Simó, s’ha ocupat de l’impo-
nent escenografia elevada, amb pro-
jeccions de fons, que per ara només 
té garantida l’exhibició tres dies al 
Grec, del 18 al 20 de juliol.  

Donar joc a tots els públics 
D’avui a diumenge el festival Grec 
també solaparà propostes familiars 
“crossover”, com en deia l’actriu i es-
criptora Àngels Bassas. Ella és la 
creadora del personatge del Patatu, 
un fenomen de la literatura infantil 

que salta al teatre, al Mercat de 
les Flors (19 i 20 de juliol). Un al-
tre espectacle per a tots els pú-
blics és Onze.Nou.CATorze, un 
musical en què un noi adolescent 
viatja al setge del 1714, amb Feliu 
Formosa i una quarantena d’ac-
tors a escena, que es representa-
rà al Convent de Sant Agustí (17 
i 18 de juliol). I, finalment, l’artis-
ta de circ Manolo Alcántara pre-
sentarà al Lliure (18 i 19 de juli-
ol) el seu Rudo, una obra que re-
flexiona sobre la duresa física i els 
límits amb una escenografia de 
caixes pesants que recorda l’es-
forç de Sísif i de mares i fills afri-
cans per aconseguir aigua.e

‘Bartolomé encadenado’ aborda la crisi amb el mite de Prometeu 

El suïcidi de l’arquitecte jubilat grec 
Dimitris Christoulas l’any 2012, 
d’un tret al cap davant del Parla-
ment grec perquè es negava a viure 
rebuscant a les escombraries en ple-
na crisi financera, va ser una “trans-
gressió simbòlica” d’impacte inter-
nacional. I va ser-ho, en especial, 
per a un altre jubilat, l’hiperactiu 
dramaturg José Sanchis Sinisterra, 
que ha utilitzat aquella acció colpi-
dora com a inspiració inicial de Bar-
tolomé encadenado. El seu Bartolo-
mé s’encadenarà, al teatre Grec, dalt 
de l’estructura inacabada d’un pont 
aixecat per un arquitecte que fa 
obres ruïnoses. Lluís Soler actuarà 
a set metres d’altura.  

L’obra no només es representarà 
al teatre Grec, sinó que està inspira-
da en els clàssics: és un drama satíric 
amb l’estructura que seguien les tra-
gèdies gregues –amb cor i tot: hi hau-
rà catorze actors graduats de l’Insti-
tut del Teatre que representen els 
indignats– i el protagonista és una 
reencarnació del mite de Prometeu. 
Així com el déu va donar el foc als ho-
mes i va ser castigat a la tortura eter-
na, el públic descobrirà que el vell 
sense sostre que s’ha encadenat a la 
plaça pública és un economista que 
va col·laborar amb el Fons Moneta-
ri Internacional i, penedit, va inten-
tar retornar part del tresor de 
l’Olimp als ciutadans. Per això serà 
perseguit per Zeusinksi i el seu se-
quaç, Hermes, missatger dels déus 
(Manel Barceló). L’economista real 
a qui s’assembla Bartolomé és el No-
bel Joseph E. Stiglitz, considerat un 
desertor per la seva crítica a la globa-
lització i a les institucions, com 
l’FMI, als quals havia servit.  

Sanchis Sinisterra gasta grans do-
sis de sàtira en aquesta farsa, que no 
deixa canya dreta. La policia, els pe-
riodistes, els indignats, els arquitec-
tes i el mateix Bartolomé... tots pas-
sen per la piconadora. “L’espectacle 
parla de com l’aleteig d’una papallo-
na al Fons Monetari Internacional 
es converteix en una catàstrofe per a 
la classe mitjana”, explica el direc-
tor, Antonio Simón, que avança que 
l’obra tanca amb un gran colofó, un 
duel de titans a les altures entre Bar-
celó i Soler. “També parla de la ne-
cessitat que hi ha al món d’unir-nos, 
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