
cultura
33ara  DIJOUS, 15 DE SETEMBRE DEL 2016  

■ Héctor Alterio interpreta un avi 
malalt d’Alzheimer a ‘El padre’

L’actor argentí Héctor Alterio farà 87 anys aquest 
mes i ho celebrarà a l’escenari interpretant un 
home malalt d’Alzheimer a El padre, una obra de 
Florian Zeller que s’ha representat arreu del món i 
que avui inaugura la temporada al Teatre Romea. 
El muntatge “té la virtut de desentranyar una cosa 
tan difícil com els pensaments d’una persona amb 
Alzheimer i jugar amb la desorientació del públic 
de manera magistral”, diu Alterio. El protagonista i 
el públic arribaran a dubtar de si el que passa és 
una conspiració o imaginacions seves. Una 
aproximació diferent a una malaltia que afecta 
més de 6 milions de persones a Espanya.

enbreu

El Servei d’Arqueologia de Barcelona ha localitzat 
tres tombes de l’època romana al carrer de Clara 
Zetkin, al barri de la Sagrera. Aquests 
enterraments són de l’època republicana (segle I 
aC) i, per tant, són previs a la fundació de Bàrcino. 
Les excavacions van començar el 5 de setembre i 
no es descarta trobar més tombes. Segons el 
Servei d’Arqueologia, n’hi podria haver fins a cinc. 
La necròpolis, molt pròxima a la vil·la romana del 
Pont del Treball Digne de la Sagrera, pot aportar 
nova documentació sobre fins a quin punt estava 
romanitzat el territori abans de la fundació de 
Bàrcino. La vil·la de la Sagrera ja estava ocupada 
durant el segle I aC i és possible que els seus 
habitants s’enterressin a l’espai que ara s’està 
excavant, molt a prop de la via romana, avui en dia 
fossilitzada en l’actual carrer Gran de la Sagrera i 
el carrer Gran de Sant Andreu.

■ Troben una necròpolis romana de 
l’època republicana a la Sagrera

Christopher Walken, un dels protagonistes d’El 
caçador, serà homenatjat en la pròxima edició del 
Festival de Sitges. Walken rebrà el Gran Premi 
Honorífic del festival per una carrera de prop de 
60 anys que, a més del seu oscaritzat soldat al film 
de Michael Cimino del 1978, també ha destacat en 
títols com La porta del cel, del mateix Cimino, El 
funeral i El rei de Nova York, totes dues d’Abel 
Ferrara. Walken ha destacat en tots els gèneres i 
registres, en protagonistes i secundaris. Dos dels 
seus papers més recordats són ben curts: a Amor a 
boca de canó i Pulp fiction. Del gènere fantàstic 
destaca La zona morta i Projecte Brainstorm. 

■ Christopher Walken rebrà el Premi 
Honorífic del Festival de Sitges
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Maika Makovski llueix entre 
cordes al Mercat de Música Viva

el món, un espectacle valent que té 
com a propòsit fer ballar mitjançant 
un fil argumental conspiranoic: hi 
ha coreografies que provoquen ca-
tàstrofes i altres que les eviten, balls 
associats a cançons com Single ladi-
es, Gasolina, Gangnam style, Asere-
jé... i a esdeveniments històrics com 
la crisi financera, l’11-S o la invasió 
nazi de Polònia. El públic té tres re-
clams: la música interpretada per 
Colomo, Fontán i Pou, l’actuació de 
Vilches i Vera i el muntatge visual 
que es projecta en una gran pantalla 
posterior. I el xou funciona com a 
musical apocalíptic, tot i que la seva 
pròpia naturalesa híbrida de tant en 
tant dificulta que el públic el gaudei-
xi amb fluïdesa. A Vic la gent va ac-
ceptar el repte de ballar quan toca-
va, però a vegades hi havia la sensa-

ció que esperaven amb impaciència 
que acabessin les parts dialogades 
per poder continuar ballant. Ben 
vist, és una lliçó perversa: ballareu, 
sí, però només quan ho diguin des 
de l’escenari.  

Pel que fa a la part estrictament 
professional del Mercat, la concen-
tració de tota l’activitat a L’Atlàn-
tida ha sigut un èxit. Per exemple, 
tant Jaume Antich, director de 
l’Atrium de Viladecans, com Jordi 
Turtós, director artístic de la Mercè 
Música, van valorar molt positiva-
ment un format ben pensat per anar 
per feina, amb presentacions breus, 
trobades profitoses i la possibilitat 
de veure en condicions els showca-
ses d’artistes com Clara Peya i Ma-
ria Arnal i Marcel Bagés en un dels 
auditoris de L’Atlàntida.e

Maika Makovski va protagonitzar el concert inaugural de la 28a edició 
del Mercat de Música Viva de Vic a L’Atlàntida. PERE MASRAMON

El públic també respon a la ‘Festa de balls per salvar el món’

MÚSICA

Sinatra, John Williams i hip-hop, els Simfònics al Palau
de hip-hop Brodas Bros.  

Entre els 13 concerts que es pro-
gramaran fins al juny hi haurà un 
programa dedicat a Frank Sinatra 
del nord-americà Michael Feinstein 
i diverses funcions dedicades a la 
música de cinema –com La bella 
dorment + Vertigen i Els planetes i 
Star Trek–, en especial la dedicada 
a les bandes sonores del compositor 
John Williams i els immortals del ci-
nema (de Star Wars i Jurassic Park 
a La missió de Morricone).  

En les funcions més canòniques 
sonaran des de La quarta de Mahler, 
amb la soprano Iwona Sobotka, fins 
a La novena de Beethoven –una obra 
que oferiran cada any fins al 2024– 
passant per La quarta de Txaikovski. 
O clàssics com la Missa de Glòria de 
Puccini per Setmana Santa i els val-
sos i danses per Nadal. El que serà di-
rector titular de l’OSV a partir del se-
tembre del 2017, James Ross, dirigi-
rà dos concerts: el Concert per a pia-
no de Chopin i Pompa britànica.e

El concert inaugural dels Simfònics 
al Palau marca l’originalitat que im-
pregna aquest popular cicle de l’Or-
questra Simfònica del Vallès (OSV). 
Començarà aquest dissabte amb un 
Pere i el llop que, en col·laboració 
amb SonarKids, s’ha concebut com 
un viatge per diferents contes nar-
rats i coreografiats per la companyia 
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La primera jornada de con-
certs al Mercat de Música 
Viva de Vic tenia dos 
punts d’interès de caràc-
ter ben diferent. D’una 

banda, la nova aventura estètica de 
Maika Makovski, que arracona el 
rock elèctric per treballar amb el 
Quartet Brossa. De l’altra, l’estrena 
de l’espectacle Festa de balls per sal-
var el món, un projecte del col·lectiu 
Generació Feliç que combina músi-
ca, teatre i remix visual i en què par-
ticipen Miguel Ángel Blanca, Joan 
Colomo, Eduard Pou, Sara Fontán 
i els actors Jordi Vilches i Maria G. 
Vera. Tot i ser dues propostes tan 
oposades, en el fons comparteixen 
la necessitat de sortir de les respec-
tives zones de confort, de saltar sen-
se xarxa buscant nous camins. 

La mallorquina Maika Makovski 
va inaugurar oficialment aquesta 
edició del Mercat al teatre de L’At-
làntida. Va ocupar el centre de l’es-
cenari, asseguda i envoltada del 
Quartet Brossa, a més de Pep Mula 
(bateria) i Pau Valls (trompa). La po-
sada en escena, allunyada de la in-
tensitat rock d’altres temps, és una 
declaració d’intencions. Makovski 
vol traslladar al directe Chinook 
wind, un disc de renaixement emo-
cional en què la secció de cordes té 
un protagonisme fonamental. I així 
va ser també en el concert des del 
principi, amb peces com Canada i I 
want to cry, que a més van servir per 
comprovar una vegada més la versa-
tilitat del Quartet Brossa, amb el vi-
oloncel de Marçal Ayats fent tots els 
papers de l’auca. Les cordes sabien 
ser rítmiques quan calia, a vegades 
escruixidores i unes altres suaus 
acompanyaments per a la veu –mag-
nífica i expressiva– d’una Makovs-
ki que en alguns moments va sem-
blar que tenia ganes d’aixecar-se de 
la cadira, sobretot en cançons més 
rítmicament juganeres com Father.  

Tot seguit, en una de les carpes va 
començar la Festa de balls per salvar 
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