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Bin Laden en versió titelles  
i per a públic familiar  
Els titelles de l’australià Neville Tranter troben 
l’amagatall de Bin Laden... a La Puntual. El teatre 
més petit de Barcelona acull avui per últim dia 
Punch & Judy in Afghanistan, la història d’un 
titellaire que va a l’Afganistan per divertir les 
tropes i ha de buscar el seu company que ha 
desaparegut. Incorrecció política garantida.

Ray Lema: l’avantguarda 
africana al CaixaForum 
Ray Lema (21.30 h) i La Intrusa Danza (20.00 h) 
comparteixen aquest dimecres les Nits d’Estiu al 
CaixaForum. El primer és un dels músics africans 
més inquiets, que va sortir del Congo i va obrir la 
seva world music a altres influències 
contemporànies. La Intrusa exploren les tensions 
diàries a Best of you amb Clara Peya al piano.

Mone és una de les veus que 
cantarà amb l’OSSC. MAY / ZIRCUS

Gregory Porter enceta el cicle 
d’estiu de Mas Sorrer

tant dels vocalistes. La nigeriana 
Tokumbo, la barcelonina Miriam 
Swanson i la britànica Zara McFar-
lane completen el cartell. A més, del 
22 al 24 d’agost tindrà lloc el Festi-
val Internacional de Curtmetratges. 
L’esdeveniment projectarà 25 curt-
metratges d’una desena de països 
diferents i homenatjarà el cineasta 
Federico Fellini.e

El vocalista Gregory Porter actua 
avui a Mas Sorrer. MAS SORRER

Convèncer el vocalista Gregory 
Porter perquè formés part de la pro-
gramació d’estiu de Mas Sorrer, a 
Gualta, no va ser fàcil. Després d’al-
gunes negatives, el director del ci-
cle, Gerard Argemí, va enviar-li un 
vídeo casolà de la seva filla, de set 
anys, cantant les cançons de Porter. 
“Va tocar-li la fibra i, finalment, va 
accedir”, explica Argemí, que defi-
neix el vocalista com “una joia del 
soul i del jazz”. Guardonat amb un 
Grammy pel seu últim treball, Li-
quid spirit, Porter serà el cap de car-
tell d’un cicle que transcorre en un 
camp de gira-sols gegants i fuig dels 
criteris comercials. “Volem oferir 
concerts únics i de qualitat en un es-
pai exclusiu perquè la gent els re-
cordi”, apunta Argemí, que reconeix 
que la programació d’aquest any és 
“arriscada”. De fet, el director ad-
met que el seu repte és “aconseguir 
que l’actuació de Porter sigui l’es-
trella de l’estiu”. També detalla que 
Porter marca el fil conductor 
d’aquesta edició, que girarà al vol-
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‘Nevares’, un musical 
sobre el dret a una llar 

amb la lletra de Calders

“una carta de presentació per 
buscar productors disposats a 
portar a escena l’espectacle com-
plet l’any vinent”. Les imatges lí-
riques de Calders han servit de 
punt de partida per crear el re-
pertori del concert, que, sota la 
direcció musical de Josep Ferré, 
interpretarà l’Orquestra Simfò-
nica de Sant Cugat (OSSC) i una 
vintena de persones al cor: 60 in-
tèrprets dalt de l’escenari. Acon-
seguir que el públic “vibri i con-
necti amb la música” és la prin-
cipal fita de Roda, que ha procu-
rat “potenciar la poètica de 
Calders amb la música”.e

La llavor de Nevares es va sembrar 
fa 40 anys, quan el director del mun-
tatge, Ignasi Roda, va topar amb el 
conte de Pere Calders Aquí descan-
sa Nevares. “De seguida se’m va acu-
dir una simfonia per convertir-lo en 
un musical i vaig posar-me a treba-
llar”, recorda Roda. Els costos del 
projecte i l’envergadura que va 
prendre van obligar el director a 
aparcar-lo durant més de dues dè-
cades. Finalment, la versió en con-
cert de l’espectacle s’estrena demà 
en funció única al Teatre Grec.  

Nevares narra la història dels ha-
bitants d’un barri de barraques que 
decideixen instal·lar-se als pante-
ons del cementiri que són propietat 
de les famílies riques de la ciutat. En 
aquest sentit, Roda afirma que l’ar-
gument “és un tema universal i que 
no ha perdut vigència”. Amb intèr-
prets com Mone, Txell Sust, Xavier 
Ribera-Vall i Toni Vinyals, el mun-
tatge arriba al Festival Grec com 
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Mone, Txell 
Sust i Toni 
Vinyals  
posen veu a 
l’espectacle

Futur 
El concert és 
l’embrió d’un 
espectacle  
que busca 
productors 


