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L’actor Pep Tosar s’estre-
na cantant a escena a Tots
aquests dois, un especta-
cle que homenatja el can-
tautor i escriptor Guillem
d’Efak a partir d’una com-
binació de música en di-
recte, poesia, interpreta-
ció i muntatge audiovisual
que arriba avui al Teatre
Municipal de Girona (22
h). El treball, presentat fa
un any al Círcol Maldà, del
qual Tosar és director, pro-
posa així un recorregut
biogràfic i creatiu, en una
mena de “documental de
ficció” per la vida i l’obra
del músic, escriptor i actor
de pare mallorquí i mare
guineana establert des
dels tres anys a Manacor i
que va convertir-se en un
dels puntals de la Nova
Cançó. Alternant la pro-
jecció d’entrevistes a per-
sonalitats de l’àmbit lite-
rari, teatral i musical que
el van conèixer de prop,
com ara Josep M. Espinàs,
Josep Anton Codina o
Francesc Borrull, Tots
aquests dois, títol pres
d’un dels seus temes, pas-
seja també per alguns dels

escenaris vitals del músic i
rememora la seva obra a
través de la banda de jazz
Maitia Trio i l’actor Pep To-
sar, que caracteritzat com
Guillem d’Efak recitarà la
seva poesia, llegirà frag-
ments d’entrevistes, revi-
sarà anècdotes i interpre-
tarà temes com ara Blues
en sol, Balada d’en Jordi
Roca o el mateix Tots
aquests dois.

Un vodevil
També al Municipal de Gi-
rona, demà s’hi presenta
No et vesteixis per sopar
(19 h), un vodevil hilarant
del francès Marc Camolet-
ti, autor consagrat de co-
mèdies, adaptat per Roger
Peña Carulla, que també
n’assumeix la direcció.
L’obra, interpretada per
Mingo Ràfols, Àngels Bas-
sas, Jordi Díaz, Mònica
Glaenzel i Marta Valverde,
tracta de la situació com-
promesa que es genera
quan un cap de setmana
que es preveia perfecte en-
tre dos amants es capgira
inesperadament, i la vet-
llada romàntica s’acaba
convertint en un guirigall
en què tothom fingeix ser
el que no és. ■

Pep Tosar es
posa a la pell
de Guillem
d’Efak
a L’actor porta al Municipal de Girona
l’homenatge al cantautor de Manacor
a Demà, ‘No et vesteixis per sopar’
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La cantautora olotina Ro-
cío Romero s’ha inspirat
amb un sonet del poeta An-
tonio Machado per fer el
seu nou disc, que presenta
avui a les deu del vespre al
teatre de l’Orfeó Popular
d’Olot. Amb la formació
musical Romero Grau &

Luis González Quartet, el
nou disc té dotze cançons,
en què el pianista Luis Gon-
zález ha adaptat el món
personal de Romero al seu
quartet de jazz. Completen
la banda musical: Lucas
Martínez (saxo), Joan So-
là-Morales (contrabaix) i
César Martínez (bateria).
Tots reconeguts al panora-
ma jazzístic català. ■

L’olotina Rocío
Romero té nou disc
J.C.
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Teletransportació huma-
na en directe, aparicions i
desaparicions de perso-
nes, un aquari, llances
amb foc, objectes que vo-
len i molts altres aspectes
de les últimes tecnologies i

tècniques del món de la
màgia són els ingredients
de l’últim espectacle del
mag Raul Black, campió
d’Europa de Blackpool. Es
tracta de l’espectacle de
grans il·lusions Hurrica-
ne. Es du a terme avui a les
deu del vespre al teatre
Jardí de Figueres. ■

Raul Black actua al
teatre de Figueres
J.C.
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