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Una majoria d’edat per gaudir
El cabaret literari número 18 d’il·lús Teatre s’estrena amb èxit a l’Àgora

la companyia Il·lús Teatre, en l’estrena de dissabte passat a l’Agora de Sant Oleguer
U.UÍS FRANCO

CARLES GASCÓN

És dels muntatges rodons 
d'il·lús Teatre, sens dubte. 
No hi ha sorpreses en el for
mat ni en l’estil -ja porten 18 
anys, puntualment per aques
tes dates- però resulta molt 
equilibrat, amb rauxes d'hu
mor (absurd), reflexions més 
profundes, emocions literà
ries i cançons en directe. La 
suprema ficció -així es titula 
aquest any- agradarà els 
fidels i, com sempre, resulta 
molt recomanable pels que 
vulguin descobrir aquest engi
nyós 'patchwork' de fragments 
literaris, teatrals i musicals tri
ats per Jordi Pité, el director.

En l'estrena de dissabte pas
sat l’Espai Àgora es va omplir 
i va cridar l'atenció un text del 
propi Pité recitat al final, «18!*, 
on evocava edicions passa
des. es reivindicava en la 
missió d'enriquir-nos amb cul
tura... i semblava obrir algun 
interrogant. Va sonar una mica 
a comiat però. de moment, 
la majoria d’edat servirà més 
aviat per plantejar cap on s'ha 
d'encaminar aquest cabaret

literari en el futur.
Mentrestant, gaudim-lo. 

Obre amb L'art de la comèdia, 
d’Eduardo de Filippo, i tot i que 
no hi ha un nexe argumenta! 
gaire precís, les textos van

donant voltes sobre la -veri
tat» que es diu a través de la 
mentida del teatre. 0 sigui, 
«La suprema ficció».

Jep Barceló, Santi Ricart, 
Mariona Ribas, Pedro Ruiz i

Montse Vidal es van combi
nant. sols o amb grup, per reci
tar amb una mínima però efi
caç posada en escena Prova, 
de Jordi Praginals, El teatre per 
dins, de Santiago Rusiñol, Gol-

fus de Roma, de Joan Barril i 
Joan Oller... No avancem més 
del compte però obligat menci
onar grans troballes com con
vertir A un olmo seco, el cèle
bre poema de Machado, en 
una notícia televisiva amb dife
rents corresponsals (Poesia 
everywhere, a partir d'un 
esquetx de J. Carlos Ortega).

0 els deliciosos Chascar
rillos gramaticales d'Àlex 
Grijelmo, Falta una letra, de
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Hi ha un total 
de 10 funcions 

programades fins el 
3 de gener

Christian Atanasiu (les lletres 
van desapareixent del discurs 
mentre parlen, amb riallada 
general), o els Aforismos, gar
garismos y otros ismos, d'Ac- 
cidents Polipoétics. Genial, * 
també, Informació, que signen 
Tactor de House, Hugh Laurie, 
i Stephen Fry. Miquel Tejada 
dirigeix des del teclat una 
banda en directe amb Marta 
Valero, Guillem Barceló i Jan 
Pité. Divendres està exhaurit 
però hi ha més funcions el 26.
27, 28, 29 i 30 de desembre 
i 1. 2 i 3 de gener (22.30h) ■

c.c.
Alguns dels músics que van tocar dijous passat a la ‘jam-session’ del local de Ca n’Oriac

Les últimes notes del 
cicle de jazz al Griffin

c. c.

Es pot evocar aquell gran 
ambient amb Txell Sust i TAu- 
gust Tharrats Trio, la històrica 
actuació de Tete Montoliu 
abans de morir, les visites 
de figures internacionals com 
Alan Skidmore (amb aquell tri
but a John Coltrane), Nat Su, 
el guitarrista novaiorquès Ben 
Monden Ramón Valle, Idris 
Muhammad... sense oblidar 
l'època que corrien per aquí 
Bill McHenry i Ben Waltzer.

Per descomptat, els millors 
músics de jazz catalans (i 
blues i música brasilera) 
han passat també pel Griffin, 
pub pioner que al carrer La 
Segarra, des de fa 23 anys. 
acollia jazz en viu cada dijous.

La setmana passada va 
acomiadar el cicle amb una 
jam-session que posa fi a uns 
concerts que molts enyoraran 
però que no tenien el públic 
suficient. El Griffin segueix 
(amb concerts i monòlegs) 
però el jazz ja és record ■

UMiJítÚtMt

(fia» fin ÍTn una (fi· fialft*

avu fa L2 QNVS

Torna TOrquestrina La 
Vallessana a la CavaUrpí

REDACCIÓ

Aquest diumenge 27 i el pro
per 3 de gener (22h) torna a 
la CavaUrpí L'Orquestrina La

Vallessana, una reunió des
prés d'aquells èxits (entre 
1978 i 1988) que inclou Tac
tor Jordi Boixaderas en la 4 
faceta de cantant ■


