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Més informació a la Cartellera de Cine i l’Avui Sortim, pàgines 84 a 89

33 MÚSICA

L’artista (foto), que repetirà com a
professor d’‘Operación Triunfo’,
presenta avui el seu segon disc.
L’acompanyaran alguns amics, com
Oriol Cusó, Monica Green, Pedro Javier
Hermosilla, Àngel Llàcer, Gemma
Recoder, Helen Rowson i els Ballarins
de Claqué. La recaptació serà per a
Esmen, una fundació que treballa amb
discapacitats psíquics.
Palau de la Música Catalana (Sant
Francesc de Paula, 2). 21.30 hores.
15-25 euros.

MANU GUIX PRESENTA LES
PECES DEL SEU SEGON DISC

33 TEATRE
‘PIN UPS’
La companyia Teatre Dejavu organitza
aquest musical en català, protagonitzat
per marionetes.
Círcol Maldà (Pl. del Pi, 5). 21.30
hores. Preu sense determinar.

33 MÚSICA
ALTER BRIDGE
Els exmembres de Creed mostren el
primer disc, ‘One day remains’, del seu
nou projecte.
Sala Bikini (Deu i Mata, 105). 20.45
hores. 21 euros.

33 MÚSICA
HABANA BLUES BAND
Els músics de la banda sonora de
l’última pel.lícula de Benito Zambrano
inicien avui la seva gira.
Sala Apolo (Nou de la Rambla, 113).
21.15 h. 18 euros.

33 MÚSICA
RONNIE JAMES DIO
El cantant (foto) torna a Barcelona per
fer vibrar els amants del metal. El grup
Anthrax serà el seu teloner.
BRazzmatazz 1 (Almogàvers, 122).
20.00 h. 30 euros.

Les cites d’avui 33

DANSAb
‘ROMEU I JULIETA’,
una nova versió
de Ramon Oller

CREACIÓ I DIRECCIÓ Ramon Oller
LLOC Teatre Poliorama
DATA 16 de juny

Un muntatge desenfadat per
a una història actual i uns
intèrprets de nivell
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On n’hi ha dos n’hi ha tres i això
ho subscriu Ramon Oller a l’ofe-
rir una tercera versió d’una de les
seves obres preferides, Romeu i Ju-
lieta. Sensible al desig de submer-

gir-se en el drama i als molts ca-
lidoscopis que ofereixen els per-
sonatges de la història, el co-
reògraf manté la línia general
de les seves versions anteriors i
adapta als nous intèrprets al-
guns fragments coreogràfics, a
la vegada que perfila, amb un
traç més fort, diversos personat-
ges de la peça.

Entre tots ells destaca el que
interpreta Sandrine Rouet, el
diamant de la companyia Me-
tros, que després d’enlluernar
en el paper de Carmen ens tor-
na a atrapar i a captivar, encara
que no és la intèrpret protago-

nista. La seva personalitat i talent
escènic són tan forts que aconse-
gueix difuminar tot el que es
mou al seu voltant, per més ben
ballat que sigui.

La nova versió de Romeu i Julie-
ta manté el seu lloc d’acció: un
abocador on un grup d’indigents
marquen els seus territoris amb
un guix a terra. D’aquesta mane-
ra, l’acció està servida i qualsevol
cosa és objecte de disputa, des
d’un regal embolicat amb un bri-
llant paper de xarol i un vistós
llaç, fins a una pilota de futbol,
fragment aquest últim que dóna
canxa a Oller per desenvolupar el

que se li dóna més bé: les evolu-
cions de grup, on el gest trencat i
disseccionat es multiplica per
tantes vegades com intèrprets ho
ballen.

Un aire contemporani i alhora
d’humor vesteix la història dels
amants més famosos del món, i
mentre els palaus de Verona són
substituïts per bastides i una ten-
da de campanya, els florets es
reemplacen per estrepitosos con-
tenidors, a la vegada que els ves-
tits sumptuosos de la noblesa es
converteixen en disfresses infan-
tils. Un gest de complicitat del co-
reògraf per proporcionar una

obra ingènua i desenfadada que
no entra en el drama més enllà
de la inevitable escena de la
mort, construïda amb una plàsti-
ca esfereïdora.

Ramon Oller ha fet un retalla i
enganxa a mida de la partitura
de Prokófiev, a la qual insereix
fragments de Gounod i una be-
llíssima ària de Berioz. Sons
magnífics per a uns intèrprets de
nivell.<
MONTSE G. OTZET


