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MÚSICA Electrosnow 
per Luis Hidalgo 

L'estranya unió —en principi-
de neu, pistes d'esqu(, esports 
d'hivern i música electrónica es 
diu Electrosnow, un festival de 
música electrónica bailable a peu 
de pista per arrodonir la jornada 
Aquesta és la seva primera edi-
ció, en qué en tres nits actuaran 
artistes de la rellevéncia de Miss 
Kittin i The Hacker, Carl Craig, 
Nina Kravitz, Michael Mayer, 
Wankelmut i molts mes. El Tar-
ter. Envalira. Del 30 març a 
abril. Entre 25 i 50 euros. 

COMPRAR 1 BEURE 
Bosses amb ánima 

per Helena Arriaza 

Un sac de café¡ molta illusió, una 
combinació perfecta per anar a 
l'última i, a mes, ser solidan. L'em-
presa d'infusions ecológiques Al-
ma i el Grup Et han confeccio-
nat una edició limitada de 300 
bosses de mé, totes diferents en-
tre si, reciclant antics sacs proce-
dents de l'lndia, Nicaragua o el 
Brasil, i que s'utilitzaven per trans-
portar café. Perú la creació d'a-
quests bosses va molt mes enllé. 
Es tracta d'un projecte solidan 
destinat a ajudar persones amb 

problemes socials. El preu de les 
bosses és de 85 euros, deis quals 
un io% es destinará a Céritas per-
qué pugui desenvolupar diversos 
projectes socials. A mes, la fabri-
cació d'aquestes bosses permet 

donar feina a perso-
nes amb discapacitat 
intellectual i malal-
bes mentals del Grup 
Exit. Un 8o% deis be-
neficis es reinver- 

- 	teixen en el taller¡ el 
io% restant, en els 

- 	materials i el trans- 
. 	port de les peces. De 

- 	momentespodenad - 
quirir al web d'Alma, 
perú la idea de l'em-

presa és seguir creixent, crear 
mes col.leccions i arribar a les 
botigues. 

bolsosconalma.wordpress.com 
almahome.es 

Begoña Barrena 

E
ls,kréstecs de Carlo Goldo-
ni, estrenada el 1760, arri-
ba al Teatre Lliure de Mont-

juYc sota la direcció de Lluís Fas-
qual, responsable tarnbé de la 
traducció, amb un repartirnent 
de luxe. Andreu Benito, .Jordi 
Bosch, Xicu Masó i Boris Ruiz són 
els quatre hornes que inereixen el 
títol de feréstecs pcI seu carácter 
conservador i autoritari a l'hora 
de fer valer els costurns més tradi-
cionals a les seves esposes i als 
seus fills. Ancorats en el passat, se 
les hauran de veure amb l'esperit 
vital iliberal de les dones i deIs 
joves de la Venécia de final del 
XVIII durant el carnaval, quan vul-
guin irnposar un inatrimoni a la 
força. Laura Aubert, Laura Cone-
jero, Rosa Renoin, Rosa Vila, Fol 
López i CarIes Martínez comple-
ten el repartirnent d'aquest gran 
fresc crític i cómic de la burgesia. 
(lis fe réstecs. Teatre Lliure de 
MontjuYc. Del 10 d'abril al 19 de 
rnaig,) 

Al costat del cléssic italié, en-
tre les estrenes de la setmana vi-
nent destaca la preséncia de l'au-
toria catalana amb set drama-
turgs conternporanis, cinc deIs 
quals ens obligaran a sortir de la 
ciutat si no ens volein perdre 
dues de les propostes inés engres-
cadores, per la seva singularitat, 
de la temporada. 

—L'Atrium de Viladecans cele- 

bra el desé aniversari amb un 
muntatge a vuit mans inspirat en 
les novelles de misteri d'Agatha 
Christie. Blanca Bardagil, Sergi 
Belbel, .Jordi Casanovas i Cristina 
Clemente són els autors de les pe-
ces d'aquest trencaclosques amb 
cadáver inclós que conduiré els 
espectadors pels diferents espais 
de l'equipamen t municipal, que 

reuneix serveis esportius i cultu-
rals. A la sala petita de teatre, a la 
pista de pédel o a la piscina, una 
quinzena d'in térprets i alguns 
usuaris de les installacions ens 
donaran a conéixer els antece-
dents de la víctima iles pistes per-
qué puguem esbrinar qui és l'as-
sassí. (Assassinat a Atrium Vilade-
ains. Dies 5, 6 i 7 d'abriL) 

—El Centre d'Arts Escéniques 
de 'lerrassa estrena Contra ¡'a-
mor, de l'autor manresé Est'e So-
ler, la peça que completa la trilo-
gia de la "indignació" juntament 
amb Contra el progrés i Contra la 
democrócia. Les tres han estat 
traduYdes a un munt d'idiomes i 
representades arreu del món, i el 
dissabte dia 6 es podran veure  

per primera vegada a l'Espanya, 
totes juntes, en una marató que 
ofereix als espectadors un dorsal i 
avituallament. Ningú millor que 
l'autor per explicar els nexes en-
tre les obres: "Set escenes, la 
reivindicació d'un génere oblidat 
—el gran guinyol— i un mateix 
énim per capgirar el significat de 
paraules que hem assumit com a 
positives, peró que vistes de ben a 
prop no ho són gens. Algú s'atre-
veix a dir que no confonem el pro-
grés humé amb el progrés eco-
nómic? O la democrécia real amb 
la que tenim? t tot plegat no ens 
ha afectat en les nostres emoci-
ons inés profundes? Fins a quin 
punt no hem venut la nostra 
ánima per no res?" (Contra el pro-
grés. Contra la democrócia. Contra 
¡'amor. Teatre Alegria de 'Ferras-
sa. Dia 6 d'abriL) 

—El Teatre Nacional de Cata-
lunya estrena No parlis amb es-
tranys (Fragments de memória), 
un seguit de relats trencats apa-
rentment inconnexos amb el qual 
la seva autora, Helena 'tornero, 
parla de ferides obertes i d'his-
tóries per tancar que aconse-
gueixen traspassar el garbuix del 
temps i installar-se en el nostre 
present. Aquest mosaic forma 

Entre les estrenes 
teatrals destaca 
el nou Goldoni 
de Pasqual al Lliure 

El INC parla de 
ferides obertes ¡ la 
Villarroel repesca 'El 
principi d'Arquimides' 

part del projecte T6 i esté inter-
pretat, entre d'altres, per Oscar 
Castellví, Oriol Genís, Mireia Gu-
bianas, Angels Foch i David Vert. 
(No parlis amb estranys Frag-
meros de memória). 'INC. Del 3 al 
14 d'abriL) 

—La sala Villarroel repesca 
una de les sorpreses de la passada 
edició del Grec, El principi d'Arqui-
medes, de .Josep Maria Miró i Co-
romina, muntatge estrenat a la Sa-
la Beckett. L'autor i director de 
l'obra aplica la física a la psicolo-
gia i desenvolupa la fórmula del 
matemétic grec en el context d'un 
curset de natació pera nens: quin 
és el pes de la por desallotjada 
quan un monitor fa un petó a un 
nen que té por d'ofegar-se? 1 les 
conseqüéncies? (El principi (l'Ar-
quimedes. La Villarroel. Del 4 d'a-
bril al 5 de maig,) 
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