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TEATREb
‘ACOSTA’T’, una
comèdia agredolça
i actual

DIRECCIÓ Tamzin Townsend
TEATRE Villarroel
ESTRENA 1 d’octubre del 2003

El sexe com a motor de les
relacions i també de les
frustracions

MÚSICAb
‘EL PRIMER PALAU’,
tres dones davant
d’un mateix destí

CONCERT ‘El primer Palau’
DATA 1 d’octubre del 2003
LOCAL Palau de la Música

Un convincent inici de cicle
en què l’al.licient final és un
important premi

Crítiques 33

Més informació a la Cartellera de Cine i Avui Sortim, pàgines 76 a 83

33 MÚSICA

El vehicle de Jason Molina (foto)
disposa d’un contrastat prestigi en
l’escena del folk-rock alternatiu, un
camp que en els últims anys ha acollit
abundants innovacions. Songs: Ohia va
debutar el 1997 amb un disc homònim
i ha seguit una intensa activitat en
estudi. La seva última proposta és
‘Magnolia electric co’, disc que per a
alguns confirma Molina com el Neil
Young de l’indie.
B (Diagonal, 477).
21.00 hores. 15 euros.

SONGS: OHIA MOSTRA EL SEU
FOLK-ROCK ALTERNATIU

33 TEATRE
‘SCHOPPEN & FICKEN’
El muntatge contemporani de Mark
Ravenhill proposa una trama sobre les
addiccions i la prostitució.
Teatre Lliure de Gràcia (Montseny,
47). 21.00 hores. 20 euros

33 MÚSICA
OBÚS
Veterans del heavy metal espanyol, els
madrilenys tornen per desenterrar els
seus clàssics dels anys 80.
Razzmatazz 2 (Pamplona, 88).
21.00 hores. 15 euros

33 CINE
‘LA PELOTA VASCA’
Julio Medem dirigeix aquest
documental sobre la situació política
del País Basc, presentat la setmana
passada al Festival de Sant Sebastià.
Consultin la Cartellera de Cine

33 MÚSICA
ROY ROGERS
El prestigiós instrumentista de ‘slide
guitar’ és l’atracció d’avui del Festival
de Blues de Cerdanyola.
Teatre Ateneu (Indústria, 38-40,
Cerdanyola). 22.00 hores. 17 euros

33 MÚSICA
LA PUTA OPEPÉ
El col.lectiu mallorquí, convertit en
referent del hip-hop espanyol, mostra
el seu gir cap als ritmes jamaicans.
Déjàvu (Sancho de Ávila, 78). 22.00
hores. 10 euros

33 TEATRE
‘ALEJANDRO Y ANA’
La companyia Animalario proposa
aquesta sàtira inspirada en el banquet
de boda d’Ana Aznar i Alejandro Agag.
La Paloma (Tigre, 27). 22.00 hores.
20 euros.

33 TEATRE
‘BON VOYAGE’
Una obra gestual de Vol-Ras, Jordi
Purtí i Xavier Amatller. Tres venedors
especulen sobre viatges imaginaris.
Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54).
22.00 hores. 12 euros

33 CINE
‘SOLDADOS DE SALAMINA’
La novel.la de Javier Cercas inspira
aquest drama de David Trueba situat
en la guerra civil. Amb Ariadna Gil,
Ramon Fontserè i María Botto.
Consultin la Cartellera de Cine

33 CINE
‘DELICATESSEN’
Una celebrada comèdia francesa de
1991 (foto) ambientada en un
peculiar veïnat. Dirigida per
Jean-Pierre Jeunet i Marc Caro.
Consultin la Cartellera de Cine

Les cites d’avui 33 Encara pot veure 33

33Madaula, Townsend, Ycobalzeta i Gonyalons. DANNY CAMINAL
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Quatre personatges sobre l’esce-
nari: Anna (Àngels Gonyalons),
fotògrafa burgesa i desencantada;
Larry (Ramon Madaula), metge;
Alice (Anna Ycobalzeta), una jo-
ve stripper, i Dan (Àlex Casano-
vas), un periodista que explora
en la vida d’herois romàntics. Les
circumstàncies els porten a rela-
cionar-se entre ells, i a través de
12 escenes protagonitzen una
sèrie d’apassionades històries en
què el sexe, l’amor i la traïció en
fan de les seves. Escenes lligades
entre si però amb salts en el
temps.

Patr ick Marber (Londres,
1964) és un autor d’èxit al seu
país i Acosta’t (Closer), estrenada al
Royal National Theatre el 1997,
ha estat produïda fins ara en un
centenar de ciutats i traduïda a
més de 20 llengües. És un èxit
que s’entén: a través d’un llen-
guatge directe parla de temes
d’actualitat, de relacions que te-
nen el sexe com a eix principal.
Ho fa utilitzant una original i
atractiva estructura dramàtica.

L’obra, segons el meu parer una
mica estirada, s’instal.la en el
terreny de l’humor i la ironia,
de la comèdia intel.ligent que
no amaga un pòsit d’amargura
important i exhibeix una acide-
sa que deixa empremta.

La direcció de Tamzin Town-
send és intel.ligent i extreu una
notable riquesa de registres dels
seus actors. En aquest sentit sor-
prèn agradablement l’excel.lent
treball de Gonyalons, absent de
Barcelona des de feia quatre
anys. És un repartiment eficaç,
de bons actors, que clarament
té a veure amb els excel.lents re-
sultats de la representació. Acos-
ta’t és un text molt més dur del
que pot semblar a primera vista
i demana una reflexió sobre la
falta de valors ètics que caracte-

ritza els seus personatges, el cinis-
me que marca les seves actua-
cions i el reflex que exhibeixen
d’un tipus de relacions que estan
a l’ordre del dia en molts sectors
socials.

L’obra compta amb una bona
traducció d’Ernest Riera, que es
troba amb un text que no evita
escenes morboses i situacions es-
cabroses, on sexe i estat emocio-
nal s’interrelacionen. Acosta’t em
va semblar una obra sorprenent,
molt ben interpretada en un esce-
nari modern i que darrere d’un
humor impúdic deixa espai per a
la reflexió.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Tres intrèpides dones d’entre 23 i
24 anys, la violoncel.lista Laia
Puig, la violinista Katia Novell i la
pianista Arrate Monasterio, van
actuar al Palau de la Música en-
frontades a un mateix destí: arri-
bar a ser concertistes. Participant
en el cicle de cinc concerts El pri-
mer Palau poden ser premiades
com qualsevol dels intèrprets que
hi concursen a partir d’ara fins al
dia 21 de novembre. Si bé el pre-
mi és important, crec que el més
decisiu no són les seves rivals,
sinó el futur, l’èxit professional,
el dia a dia convertit en carrera
de fons.

En un altre ordre de coses, el
programa va resultar atractiu per
a l’espectador. Va constar del Con-
cert per a violoncel, de Saint-
Saëns; el Concert per a violí, de
Max Bruch i el Concert en sol, de
Maurice Ravel, acompanyats per
l’Orquestra del Vallès que va diri-
gir Álvaro Albiach.

A destacar el nivell de les tres
solistes en obres tan conegudes i
tan meravellosament interpreta-

des per grans solistes que passen
per Barcelona. Laia Puig va ser la
més novella. Va lluir musicalitat
i li va faltar la picardia, la familia-
ritat de tocar amb orquestra, el
càlcul del seu so amb l’aliè. Katia
Novell va mostrar les millors tau-
les, seguretat en ella mateixa i un
so deliciós.

Arrate Monasterio, ferma i re-
finada, va estar encertada contro-
lant els nervis, que no van afectar
la lectura. No la va afavorir el
menys exquisit dels acompanya-
ments. L’orquestra de Ravel és
molt més subtil que la dels autors
de la primera part. El també jove
director Álvaro Albiach va acom-
panyar molt bé i va demostrar
formes elegants i precises.<
LUIS POLANCO

33 Katia Novell.


