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MÚSICA I TEATRE

Una còpia
de Caryl Churchill
Teatre de Salt
Demà a les 21h. 18€.

DdeG
La dramaturga britànica Caryl
Churchill aborda amb aquesta
peça teatral la qüestió de la clo-
nació, però no per tractar l’ètica
del tema, sinó els personatges i,
a través d’ells, parlar sobre la re-
cerca de nosaltres mateixos, de
l’originalitat de cadascú, del
fracàs de les relacions pare/fill i
de la capacitat i incapacitat d’es-
timar... de ser feliç? David Selvas
interpreta els personatges de
dos germans i Andreu Benito, el
pare, que haurà de respondre
les preguntes essencials dels
seus fills quan sàpiguen que l’un
és clon de l’altre. 

A través d’una petita peça te-
atral, Churchill cus la complexa
relació d’un pare, Salter, amb els
seus fills: Bernard 1 i Bernard 2.
Un d’ells és l’original, l’altre és
un clon. Trenta anys després
dels fets, els fills descobreixen la
veritat. I, lògicament, demanen
explicacions al pare: Per què em

vas clonar? Per què no vas tenir
un altre fill? Per què sóc una cò-
pia? Qui sóc jo? Què va passar
amb la mare? Un reguitzell de
preguntes que sotmetran a judi-

ci aquest pare.

La vida perdurable. De Narcís
Comadira. Lectura dramatitza-
da. Dimarts 3 i dijous 5 a les 20h.

Sala La Planeta de Girona. En-
trada lliure.

El dinar de La vida perdura-
ble reuneix i enfronta una mare
gran (Teresa Moré) i el seu fill
solter que passa dels quaranta
(Narcís Garcia). Cap dels des-
cendents de la dona porta la vida
que ella esperava. I a més, hi ha
el record del marit, mort fa 20
anys, al qual el fill s’assembla.

La mare no donarà el vist-i-
plau a les relacions del fill –ho-
mosexual amb parella estable–.
Ella no cedeix de paraula... però
sí de fet.

En aquesta peça de Comadira
els temes s’insinuen, desaparei-
xen, tornen, prenen força, donen
pas a altres temes, atrapen l’es-
pectador amb la seva tensió
dramàtica, i s’exhaureixen.

Living Costa Brava.  Amb Cascai

Teatre. Demà a les 22h. Centre
Cívic de Sant Julià de Ramis. 6€.

Quatre personatges –un ani-
mador musical, superhome de
tardes i claquetista de matins; un
inventor nouvingut, que confon
la velocitat amb el tocino; un tu-
nero passat de rosca; una pretty
woman resclosida– conviuen en
una comunitat de propietaris de
menys de trenta metres qua-
drats. Antiherois per naturalesa,
sobreviuen al dia a dia.

Frederic, i tu què fas? Amb Mar-
duix. Espectacle infantil. Diu-
menge 1 a les 12 i les 18h. Sala
La Planeta de Girona. 4,5€.

Frederic, i tu què fas? és una
faula pensada per als més petits,
protagonitzada per quatre rato-
lins que recullen provisions, ca-
dascú a la seva manera. Un viat-
ge per les quatre estacions que
agradarà a tots els públics. Un
cant a la imaginació, al treball en
equip, a la natura 

La companyia titellaire Mar-
duix celebra el seu trentè ani-
versari amb aquest espectacle,
que ha estat representat al Tea-
tre Nacional de Catalunya. 

La peça de Churchill se centra en els dubtes d’uns germans clonats

Les preguntes dels fills

Gossos
Oxigen
Música Global

Pop, rock, reggae, hip-hop i
electrònica deixen clar que Gos-
sos no són els mateixos de fa
uns anys. Un disc diferent.

Mazoni
Si els dits fossin xilòfons
Bankrobber

Matisos, detalls, sensibilitat i
colors en un dis polièdric que
confirma el talent de l’empor-
danès Jaume Pla.

PROPOSTES

Tupolev
Invierno Sur
Tupolev

Una crítica profunda del siste-
ma a ritme de rock. Directes,
impulsius, energètics i  molt
sincers.

Revolta 21
El cor en un puny
Propaganda pel Fet

Un disc imprescindible per als
amants de la contundència líri-
ca i sonora. Adrenalina en for-
mat CD.

Duble Buble
Revisitant
Generalitat de Catalunya

Un disc que recupera i porta al
present les cançons més em-
blemàtiques del grup dels vui-
tanta. Per a nostàlgics.

ANDREU BENITO I DAVID SELVAS. Els dos intèrprets d’«Una còpia».




