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Barcelona ciutat

Stopmotion Solidari.Nova edició d’ac-
tivitats solidàries en benefici de la
Fundació La Marató.
Centre cívic Urgell. Comte d’Urgell,
145-147 (de 17 a 20 hores).

Blues & Boogie-Woogie. Concert amb
August Tharrats, piano, i David Sam,
piano. 11 euros.
MEAM - Museu Europeu d'Art Modern.
Barra de Ferro, 5 (18 hores).

Enciclopèdia baixeta de la nit. Entre
guitarres roses, maraques-granota i
trompetes plasticoses, hi trobareu
MarcMarcé i Helena Casas fentmúsi-
ca baixeta per a gent baixeta.
Centre Cultural Euskal Etxea. Arc de
Sant Vicenç (18 hores).

35 noches para un sueño. 35 autors
ofereixen textos variats i divertits per
homenatjar Javier Tomeo.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l'Àngel (19 hores).

TDAH: Hablar con el cuerpo. Presenta-
ció d’aquest llibre de José Ramón
Ubieto, amb Joan-Ramon Laporte,
Segundo Moyano, Ismael Palacín,
Francesc Vilà i Laura Canedo.
Cotxeres del Palau Robert. Passeig de
Gràcia, 107 (19 hores).

Ullets de marrec trist. El dramaturg
Marc Artigau conversa amb el poeta
i dramaturg Narcís Comadira.
Sala Beckett. Alegre de Dalt, 55 bis
(19 hores). Entrada gratuïta, reserva
prèvia a reserves@salabeckett.cat

Hoping vídeo. Concurs de videoclips
de rap, amb projeccions dels seleccio-
nats i actuació de dos grups de rap.
Centre Cultural Albareda. Albareda,
22-24 (19.30 hores).

Cocktail&Swing. Música amb Joan
Pau Cumellas & Miguel Talavera.
Gran Hotel Havana Barcelona. Gran
Via, 647 (19.30 hores). 12 euros.

Vistes al mar. La Sabina i en Guiller-
mo han donat veu d’unamanera be-
llíssima a poemes de Maragall i Es-
priu entre d’altres.
Centre cívic Pere Pruna. Ganduxer,
130 (20 hores). Gratuït.

Cinema de Guatemala. Projecció de
Las cruces, de Rafael Rosal, un film
que retrata la decadència i agonia
del somni de llibertat que va encar-
nar el moviment guerriller al país.
Casa Amèrica. Còrsega, 299, entresol
(20 hores). 2,5 euros.

Tardes a les Golfes. El bandautor va-
lencià Senior i el cor brutal planta ca-
ra a la crisi, el poder i la societat de
consum amb El poder de voler.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (20 h).
Gratuït, reserves al 933-237-790.

Kabum. Aquest grup celebra el seu
desè aniversari amb una gran festa
que comença amb un cercavila per la
vila de Gràcia amb Percudium, LaMa-
lèfica del Coll i Kabum i lluïments a la
plaça Anna Frank (20 h). Tocada con-
junta de Kabum amb actuals i antics
membres (21.15 h). Sopar (21.45
h), i concert a càrrec de Golden Beat
(23.15 h).
C.A.T.. Plaça d’Anna Frank.

Cicle Músiques al Born. Concert del
Duo Improbabile.
El Born Centre Cultural. Plaça Comerci-
al, 12 (20 hores). Gratuït.

Hop’ 14. Concurs de videoclips de hip-
hop d’aquest festival de cultura urba-
na. Passi dels videoclips seleccionats.
www.elgenerador.org
Centre cultural Albareda. Albareda,
22-24 (20.30 hores).

Ese Sísifo. Arnau Vilardebò presenta
la seva història sobre Sísif.
Casa dels Contes. Ramon y Cajal, 35
(avui i demà, 20.30 h, diumenge,
18.30 hores). 10 euros.

Danses a la plaça del Rei. Taller de
danses amb Rondèu (21.30 h) i balls
amb DuetU (22 hores).
Plaça del Rei.

Sakura Onna Musik. Celebració d’a-
quest festival contra les violències se-
xuals.
Sala BeGood. Sancho de Ávila, 78
(21.30 hores). 8 euros.

Entre relatos. Drama a càrrec de la
Companyia L’Específica.
Centre cívic Cotxeres Borrell. Vilado-
mat, 2-8 (22 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
s titulaKing size, pe-
rò, irònicament, és
una de les obres
méspetites realitza-

des pel director suís Chris-

toph Marthaler,
acostumat a enor-
mes muntatges no
sempre fàcils de
traslladarniperdi-
mensions ni per
cost. En aquest cas, els intèr-
prets són quatre i, somriu la
cantant i actriu Tora Auges-
tad, els elements escenogràfics
–inclòs, esclar, un desitjat llit
King size– cabenenunpetit au-
tobús. Que ja es troba al festi-
val Temporada Alta: l’obra es
representa aquesta nit i demà

al teatre El Canal de Salt.
L’argument? Doncs l’únic

que està clar és que el llit és
gran. L’espectador veuunapa-
rella en una habitació d’hotel.
O potser en realitat és una ha-
bitació de la seva pròpia casa. I
ambells es troba tambéunado-

na gran. I hi ha
molta música: al
cap i a la fi, un dels
intèrprets de
l’obra, Michael
von der Heide, va

representar Suïssa a Eurovisió
fa només quatre anys.
“No entenem gaire bé –diu

Tora Augestad– què fa aques-
ta gent, qui són, és un secret. I
amb ells passemper la història
de la música, per molt Schu-
mann i molta música pop. És
una obra malenconiosa, per-

què els personatges proven de
comunicar-se, conèixer-se,
enamorar-se, però l’únic mo-
ment en què ho aconseguei-
xen de veritat és amb la músi-
ca, i quan aquesta s’atura, tam-
bé ho fa la comunicació”.
Per sort, la música abunda, i

acaben sonant peces en molts
idiomes i estils, des de folk ger-
mànic als Jackson Five, des de
l’obertura del Tristany i Isolda
deWagner aErik Satie o chan-
son francesa.
La qüestió, conclou Auges-

tad, és que “molta gent quan
veu l’espectacle sent que la vi-
da mai no és tan meravellosa
com sembla a la música. Pot-
ser estem somiant durant
aquestes cançons. La vida no
és així. O ho és només de vega-
des”, somriu.c

Una escena
de King size,
que avui
es representa
al teatre El
Canal de Salt
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TELÈFONS
ÚTILS

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]El gran director suís Christoph Marthaler i la seva poesia escènica
tornen al festival Temporada Alta amb ‘King size’, una obra atapeïda
de música des del segle XVII fins a l’actualitat en la qual l’acció,
gairebé un vodevil però amb un aire malenconiós, té lloc al voltant
d’un llit de grans dimensions.

‘KING SIZE’
El Canal

C/ Sant Antoni, 1. Salt
Divendres 14 i dissabte 15
www.temporada-alta.net
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Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
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