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30/40 LIVINGSTONE

Direcció i interpretació: Jorge Picó i
Sergi López. Música: Òscar Roig. Teatre
de Salt, 7 de desembre. Temporada Alta.

obra 30/40 Livingstone
és una radiografia estra-
nya, àcida i particular de

la societat actual que, acomodada
en la butaca de la indiferència i la
passivitat, veu passar la vida com
una pilota en un partit de tenis. I tot
portat al límit a través d'un brillant
i polifacètic Sergi López que es
posa a la pell d'un personatge
contradictori que abandona la
seva existència rutinària per bus-
car «allò» –ni ell sap què– que
l’ompli. En el camí l’acompanya
Jorge Picó encarnant un animal
mitològic que sense obrir boca i va-
lent-se únicament d’estrambòtics
moviments representa la ingenu-
ïtat perduda entre estrictes normes
i convencionalismes. I sempre en
el punt de «break», on resideix la
decisió final entre lluitar per can-
viar les coses o resignar-se a la der-
rota d’acabar sent allò que defugies. 

L’

�

«break»

Roser Albertí

TEATRE CRÍTICA

La cantant palafrugellenca Sílvia
Pérez Cruz va tancar ahir a l’Audi-
tori de la Devesa el festival Tem-
porada Alta, conjuntament amb
l’espectacle familiar Biblioteca de
cuerdas y nudos, de José Antonio
Portillo, que es va poder veure al
Centre Cultural La Mercè, on
aquest cap de setmana s’han ofert
fins a 7 funcions de l’espectacle.

Pérez Cruz va omplir com sem-
pre que ve a Girona la sala Mont-
salvatge de l’Auditori, en aquesta
ocasió per oferir-se en un registre
insòlit. Acompanyada d’un quar-
tet de corda clàssic, la cantant va
interpretar temes arranjats per Ja-
vier Galiana de la Rosa i Joan An-
toni Pich, a més de temes d’ar-
ranjament propi. Temporada Alta
farà demà la valoració del 2015.
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Sílvia Pérez Cruz tanca el
festival Temporada Alta
amb un quartet de corda

Els clicks de Playmobil, els petits
ninots de plàstic de 7,5 cm d’alça-
da, produïts pel grup alemany
Brandstätter des de l’any 1974, es
converteixen en protagonistes
d’un virtuós treball de recreació
històrica realitzat, amb tot luxe
de detalls, per l’Associació Aesclick,
una iniciativa que ara dóna lloc a
una exposició visitable fins el 31 de
gener a la seu d’Empúries del Mu-
seu Arqueològic de Catalunya per
reconstruir moments històrics.

Als anys setanta el dissenya-
dor Hans Beck va impulsar el pro-
jecte de fabricació d’aquests ni-
notets que oferien innombrables
possibilitats de joc i que resultaven
molt assequibles en el context de
la crisi econòmica que es vivia en
aquells moments.

Els diorames que integren la
mostra ens traslladarem a entorns
plens d’imaginació que combi-
nen l’esbarjo amb el rigor històric.

A Empúries es poden veure di-
verses escenes i recreacions: l’edat
dels dinosaures, la vida a la pre-
història, l’antic Egipte, la con-

questa romana, els tornejos me-
dievals i la feina de l’arqueòleg. 

PlayStories. Juga i Aprèn amb els
Clicks és una exposició realitzada
amb la col·lecció de clicks de l'As-
sociació Aesclick (http://www.aes-
click.com/public/joomla2/). Un
nombrós grup de gent que ha de-
cidit seguir jugant i mantenir viu el
millor dels records de la seva in-
fantesa. Per l'exposició han utilit-
zat part de les col·leccions per re-
crear amb tot luxe de detall dife-
rents escenes de l'antiguitat.

El MAC-Empúries convida a
tornar a ser nens, a aprendre i a ju-
gar amb aquests ninots que han
format part de la vida de moltes
persones.
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La conquesta romana
explicada pels clicks de
Playmobil a Empúries

La cantant de Palafrugell acompanyada del quartet de corda.

MARC MARTÍ

Els clicks, vestits de romans.
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