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Música
Certamen

El cicle de concerts 
Out-Side reflexiona 
sobre les maneres 
d’escoltar música

Lo Pati-Centre d’Art de les Terres de l’Ebre es 
torna a sumar al festival de múslques ¡nusuals

REDACCIÓ
AMPOSTA

Lo Pati-Centre d’Art de les Terres 
de l’Ebre s’ha tornat a sumar a la 
proposta OUT-SIDE, un festival 
de músiques inusuals que se cele
bra ais principáis centres d’art 
contemporani de Catalunya i que 
organitza la productora OUT-.

Enguany la principal novetat 
del cicle és que tots els concerts 
programáis giren al voltant d’un 
eix comú: la reflexió sobre la ma
nera com s’escolta música i els 
diversos condicionants que hi in
tervenen. «Cadascun deis concerts 
que hem  program at in ten ten  
afilar i mostrar a l’oient diversos 
elements que en determinen l’es- 
colta», explica Luis Codera, direc
tor d’OUT-SIDE.

Concretament, s’han programat 
quatre propostes en sis sessions

que tindran lloc al Centre d’Art 
Tecla Sala (Hospitalet de Llobre- 
gat), a Lo Pati (Amposta) i a l’Arts 
Santa Mónica (Barcelona), a més 
d’un concert previ que ja  es va 
realitzar al Centre d’Art La Panera 
(Lleida).

La primera actuació de Lo Pati 
tindrá lloc aquest dissabte, 16 de 
novembre, a les 7 de la tarda. Es 
tracta d’Escena o Enduring Free- 
dom, im projecte que explora com 
funciona l’escolta quan la música 
está acompanyada d’una altra dis
ciplina, que en aquest és la dansa. 
La proposta la porten a escena 
Luis Tabuenca, un deis millors i 
principáis percussionistes espa- 
nyols de noves músiques i el ba
ilan suís Imre Thorman, un deis 
referents europeus de Butoh, una 
dansa que combina elements tra- 
dicionals del teatre japonés amb 
diverses técniques avantguardis-

‘Enduring Freedom’ és un 
projecte que explora com 
funciona l’escolta de la música 
acompanyada d’una altra 
disciplina. FOTO: DT

tes. Laltre concert del festival 
OUT-SIDE que s’ha programat a 
Lo Pati és Concepte, interpretat 
per Frames Percussion. El reperto- 
ri proposa diversos casos en qué 
escoltar la pega no es limita al so 
sino que hi intervenen altres ele
ments que n’amplien la percepció
0 que en són part essencial. 

Factors com la interacció del
públic, la concepció del que es 
consideren instrum ents o ele
ments amb els quals es fa música, 
l’associació a elements no sonors
1 el seu resultat en la percepció o 
el significat conceptual que pugui 
associar-se a certes idees musicals 
i que en certa manera les confor

men de manera inseparable. Será 
el dissabte 2 1  de desembre.

«Creiem que és interessant per 
a Lo Pati formar part d’aquest fes
tival perqué ens permet portar a 
les Terres de l’Ebre propostes mu
sicals que és complicat que hi arri
ben», va assenyalar Aida Boix, 
directora de Lo Pati, tot precisant 
que Lo Pati s’ha sumat a aquesta 
proposta des deis seus inicis ara 
fa tres anys.

«Es cert que són músiques no 
tant accessibles ni assimilables i 
que requereixen un esforc, aixó fa 
que ens aportin alguna cosa que 
no coneixíem», argumenta per la 
seua banda Codera.

Escena

L’aclamadíssima ‘La 
tendresa’, al Teatre 
Ángel Guimerá

Escena de La tendresa’ de T de Teatre i Dagoll Dagom. fo to id t

REDACCIÓ
ELVENDRELL

T de Teatre i Dagoll 
Dagom coprodueixen 
la representado, que es 
veurá aquest dissabte

El Teatre Angel Guimerá del Ven- 
drell acull aquest dissabte (20.30 
hores) una obra de teatre molt 
esperada. T de Teatre i Dagoll Da
gom coprodueixen la versió cata
lana de l’aclamadíssima comédia 
d’Alfredo Sanzol La tendresa. San- 
zol ha estat guardonat amb el 
Premio Nacional de Literatura 
Dramática 2017 i el XII Premio 
Valle-Inclán de Teatro per aquesta 
mateixa obra, fautor s’ha inspirat 
en l’univers de Shakespeare per 
dirigir una enginyosa comédia 
romántica que parla de la impos- 
sibilitat de protegir-se del mal que 
pot fer l’amor.

La tendresa narra  la historia 
d’una reina maga i les seves dues 
filies, que viatgen en l’Annada In
vencible, obligades per Felip II a 
casar-se en matrimonis de conve- 
niéncia amb nobles anglesos des- 
prés d’haver envait Anglaterra.

Escena

‘L’amic retrobat', dos homes 
en temps del nazisme

REDACCIÓ
L’HOSPITALET DE L’INFANT

Es podrá veure al Teatre 
Auditori de l’Hospitalet de 
l’lnfant, aquest dissabte a 
les 21 hores

El Teatre Auditori de l’Hospitalet 
de l’lnfant acull aquest dissabte 
(21 hores) Eamic retrobad, la ter
cera producció propia del Teatre 
de l’Aurora, que compta amb un 
repartiment de luxe encapcalat 
peí conegut actor Jordi Martí
nez, amb la direcció de Joan Ar
qué i amb la dram atúrgia de 
Josep María Miró, un deis autors 
teatrals catalans més representat 
arreu del món.

L’amic retrobat de Fred Ulti
man és una «emotiva historia 
d’amistat i descoberta enterboli- 
da per l’ascens del nazisme a

l’Alemanya de 1933», que s’ha 
representat al Teatre Nacional 
de Catalunya.

Així, relata a través de la veu 
d’im home adult, Hans Schwarz, 
fiü d’una familia jueva, la propia 
historia d’amistat de fa més de 
tres décades amb Konradin Von 
Hohenfels, fill d’una familia aris
tocrática de Suábia. Els nois es 
coneixen al Karl Alexander Gym- 
nasium d’Stuttgart, Leseóla més 
famosa de Württenmber, i ini
cien una intensa relació en qué 
com parteixen  coneixem ent, 
preocupacions i contradiccions. 
Inicialment l’amistat es configu
ra al marge de l’enfrontament 
polític del país pero, mica a mi
ca, es veurá enterbolida pels es- 
deveniments i la pujada de ten- 
sió que es viu a Alemanya a par
tir de 1933 amb l’ascens del na
zisme i l’antisemitisme.
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