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situacions, personatges i con
flictes que s’ha anat trobant.
Una nit va recuperar Bales so-
bre Broadway i sense ganes
d’emularla però sí de ferli un
homenatge, va néixer Assaig
obert, que fins al proper dia 28
es representa a la sala Leopol
do Fregoli de La SecaEspai

Brossa, el petit
multiteatre que
dirigeix Her
mannBonnín.
En Assaig

obert, el director i
dramaturg Roger Muní deci
deixferunassaigobertdelase
va nova representació per
comprovar com reacciona da
vantellaelpúblic.Lasevapeça,
titulada Desitjant morir, és,
creu, la més ambiciosa i com
pletaqueharealitzatmai, en la
qual ha dipositat més confian

ça i amb la qual espera aconse
guir el reconeixement que en
cara li falta a la seva carrera.
Per aconseguirho, tindrà com
a protagonista Greta Ruiz, una
divadel teatrequevadeixarde
treballar fa temps.Però l’equip
quecol∙labora sempreal costat
del director no ha rebut amb

massa alegria la nova incorpo
ració. La Sonia, parella del di
rector, hapassat de ser actriu a
ajudant de direcció. L’Andrés,
eltècnic,haperdutlacomplici
tat amb el Roger i la Judith viu
negada a la beguda que amaga
en un termos. El local d’assaig
es convertirà en una olla de
pressióapuntd’esclatar.
Els protagonistes del doble

muntatge teatral són Francesc
Vila, Maria Asensio, Sílvia Sa
baté,HéctorMolinaiVerónica
Pallini.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Una tragicomèdia amb
WoodyAllenenlame
mòria. Per ser més

concrets, amb la seva fascinant
–i hilarant– pel∙lículaBales so-
bre Broadway, en què un ma

fiós enamorat del
teatre és capaç
d’eliminar
l’amant del seu
cap, una actriu
pèssima, perquè
nodestrossiunaobraenlaqual
el capo de la banda l’ha posat
comaprotagonista.
Eldirector idramaturgSergi

Manel Alonso tenia ganes de
plasmar les seves experiències
amb la professió teatral, mera
vellosa, diu, però poc afavori
da.Volia reflectirmoltes de les
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Barcelona ciutat

Swingui Qui Vingui @ Sants. Ball
swing a l’aire lliure amb DJ.
Plaça d’Osca (de 12 a 14.30 hores).

Phorta Solidària. Celebració de la cin
quena edició d’aquest festival que
enguany té com a lema “Batecs
d’il∙lusió, màgia directa al cor”, i que
presenta un espectacle familiar de
màgia. Els beneficis es destinaran al
projecte A Cor Obert, de l’hospital
maternoinfantil de Vall d’Hebron.
Foment Hortenc, Alt de Mariner, 15
(10.30 i 12 hores). 5 euros.

Capella Francesa de Barcelona. Con
cert d’aquesta formació dirigida per
Cecília Velázquez. Interpreta obres de
Vivaldi, Bach o Pergolesi. Aportació
voluntària per a la Fundació Escó.
Església de Sant Gaietà. Consell de Cent,
293 (18 hores).

Xcèntric. A la sessió d’avui, Reducci
ons dememòria, pigments de vida, es
projecta Rolls, de Robert Huot,
1971, 1972, 16 mm, 97 minuts.
CCCB. Montalegre, 5 (18.30 h). 4 euros.

5è Cicle de Música Catalana. Música
per a flauta, arpa i trio de corda, amb
Elisabet Franch, flauta, José Antonio
Domené, arpa, Helena Satué, violí,
Aida Carmen Soanea, viola, i Romain
Garioud, violoncel. 15 euros.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

Jazz, bossanova... Concert a càrrec
d’Èlia Bastida & Carla Motis.
La Sonora de Gràcia. Riera de Sant Mi
quel, 59 (20 hores).

Zinemaldia. Cloenda d’aquest festival
amb la projecció de Gure sorlekuaren
bila, de JosuMartínez, i a continuació
lliurament de les txapeles d’or.
Cinemes Girona. Girona, 175 (29 h).

Casting de divas. Dins del cicle Very
Important Women, se celebra aquest
càsting al qual s’han convocat les di
ves més sensuals. 5 euros.
Almazen. Guifrè, 9, baixos (20 hores).

Barcelona

CASTELLDEFELS (Garraf)
Cómo acoger a los refugiados. Confe

rènciatestimoni a càrrec de Juana
Martín, cordinadora del Servei d’Aju
da als Refugiats de Càritas de Barce
lona.
Parròquia de Santa Maria. Plaça Esglé
sia, 8 (18 hores).

ELS HOSTALETS DE PIEROLA (Anoia)
Piano. Concert amb dos pianos a càr
rec d’Anna Puigmartí i Gregori Ferrer,
commemoratiu dels deu anys de la
inauguració de l’auditori de Cal Fi
gueres.
Auditori de Cal Figueres. Plaça Cal Figue
res, 1 (18 hores). 6 euros.

MATARÓ (Maresme)
Glaucs. Després d’un llarg parèntesi
aquesta banda torna en format acús
tic.
El Públic. D’en Xammar, 6 bis (20.30 ho
res). 6 euros.

PARETS DEL VALLÈS (Vallès Oriental)
A grito pelao. Espectacle d’humor i
rock en directe amb la Nines de la sè
rie televisiva La que se avecina.
Teatre Can Rajoler. Travessera, 1 (18.30
hores). 15 euros.

SANT CUGAT DEL VALLÈS (V. Occid.)
Dia Internacional de la Síndrome As
perger. La Fundació Friends celebra
aquesta jornada amb una xocolata
da, tallers i activitats divertides per a
tota la família, a més de la primera
visita guiada al Monestir de Sant Cu
gat, amb dues persones que tenen
aquesta síndrome.
Monestir Sant Cugat. Plaça Octavià
(d’11 a 14 hores).

VILAFRANCA DEL PENEDÈS (A. Penedès)
Festival Hivernacle. Cloenda de la ter
cera edició del festival amb el con
certvermut del grup The Trees.
Claustre Sant Francesc. Sant Pere, 3 (13
hores). Gratuït.

Lleida

LLEIDA (Segrià)
100 anys de l’Escola Municipal de Mú
sica de Lleida. Concert commemora
tiu a càrrec de l’Orquestra Simfònica
Julià Carbonell de les Terres de Lleida,
amb JoanRamonSalamó, piano, i Al
fons Reverté, director.
Auditori Enric Granados. Pl. Mossèn Cin
to Verdaguer, s/n (19 hores). 10

!Un dramaturg confia aconseguir el reconeixement que li falta a la
seva carrera amb un muntatge protagonitzat per la diva Greta Ruiz,
retirada dels escenaris per motius desconeguts. Però la seva arribada
no serà rebuda amb alegria. És ‘Assaig obert’, una obra sobre l’altre
costat del món del teatre escrita i dirigida per Sergi Manel Alonso

ASSAIG OBERT
La SecaEspai Brossa

Flassaders, 40. Barcelona
Fins al 28 de febrer

www.laseca.cat
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