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que es troben des de fa quatre anys, setma-
nalment, a la Roca Umbert de Granollers
(dimarts 15 i 29 de gener, 20 hores). És un
grup de 22 persones entre professionals de
la dansa i membres discapacitats que explo-
ren cadascú els seus límits. Tot el grup in-
tervé en l’escena contínuament, per la qual
cosa tant P.I.B. com Los nadie disposen
d’espais de solo per a cada membre del re-
partiment. Aquest col·lectiu passa la gorra
al final de la funció per poder sufragar les
despeses de funcionament mínimes del
grup. Tot i això, reconeix Cortés, en algunes
sessions la generositat dels espectadors els
ha sorprès fins al punt de sumar una recap-
tació major que el catxet d’una funció.
L’emoció entra pels porus de la pell. ❋

Sol i
acompanyat.
Jordi Cortés
recupera el seu
darrer solo, però
convidarà cada
dia un company
d’escena a qui
retre homenatge i
compartir-hi
complicitat.
EL PUNT AVUI

la Caputxeta Vermella i el príncep) i la
imaginació dels més menuts. El túnel i el
misteri del cap d’estació amb el seu uni-
forme són elements que els juguen a fa-
vor. L’obra també inclou unes cames ge-
gants, a les quals la nena s’agafa equivo-
cant-se de pare i que es converteixen tant
en un bosc espès com en un refugi o en els
personatges imaginats per la protagonis-
ta. El text no oblida els pares, als quals fa
picades d’ullet, i s’intueixen crítiques sar-
càstiques al mal funcionament de rodalies
de Renfe («el tren té un retard de cinc mi-
nuts d’aquells... que s’allarguen») i a unes
expressions típicament adultes que són
lúdiques quan es veuen des de platea però
no quan es pateixen a l’andana. ❋

UN BOSC DE CAMES
Taaat-Farrés
Brothers
Autoria i direcció:
Jordi Palet
Intèrprets: Marina
Anglada, Ada Cusidó
i Pep Farrés
Lloc i data: Dimecres,
9 de gener (fins al 20)
a l’Espai Lliure.

eposició del cicle
El Lliure dels nens.
Obra adreçada a
majors de 3 anys.
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Sempre ve de gust un Guimerà
l drama La filla del mar, escrit el 1900, posa punt i

final a l’època d’or de l’autor de peces com Mar i
cel, Terra baixa o Maria Rosa, entre d’altres.
L’Àgata és una dona jove, apassionada, però de
sang no cristiana. Aquest és el punt de partida del
drama situat en un poble de la costa catalana, on
viuen homes i dones que treballen i viuen del mar i
que estan fets de tradicions i costums..

LA FILLA DEL MAR
Teatre 13 i acció
Autoria: Àngel Guimerà

Lloc i data: A l’Ateneu de Sant Andreu diumenge 13 i 20
(18.30h)i Dissabte 19 (21.30h).

Últims dies d’‘El Dorado’
a 17a producció del circ d’hivern tanca aquest

diumenge la seva temporada d’arrencada. La
producció disposa d’una escenografia molt versàtil 
i que potser no se li ha sabut treure prou suc.
També els exercicis circenses tenen molt de valor,
amb una perxa xinesa mòbil que atrapa l’atenció i
amb l’encant de l’exercici aeri amb un cèrcol.
Fragmentat els treballs d’acrobàcia mà a mà, queda
deslluït. El que molesta a aquests encerts és una
dramatúrgia reiterativa.

EL DORADO
Circ d’hivern de l’Ateneu Popular de 9 Barris
Direcció: Emiliano Sánchez-Alessi
Intèrprets: Leticia Garcia, Eva Szwarcer, Fernando Melki,
Juana Beltrán, Jeremias Faganel i Emiliano
Sánchez-Alessi
Lloc i data: A l’Ateneu Popular 9 Barris, fins aquest
diunmenge.

Qui escombra els plats trencats?
i hi ha un convidat de pedra en les celebracions

nadalenques clàssiques (a més del pessebre, és clar)
és la vaixella. Els plats són el signe que tot torna, tot
resisteix (mentre no es trenca). Però és en les
celebracions familiars clàssiques on es destapen les
parts més fosques, els drames més profunds. De
Filippo ho retrata en un Nàpols decadent, de fred,
enganys i petits furts. I on la que sempre escombra
els plats trencats (a més de preparar esmorzars) és la
dona. Dura, esquerpa, fidel, amorosa. Una veritable
mamma de llibre. Genial versió de La Perla 29.

NATALE IN CASA CUPIELLO
Eduardo di Filippo
Direcció: Oriol Broggi/ Ferran Utzet
Intèrprets: Boris Ruiz, Marissa Josa, Enric Auquer, Manel
Dueso, Gemma Brió, Xicu Masó, Joan Arqué, Pere
Ventura i Aina Ripol.
Lloc i data: A la Biblioteca de Catalunya, fins al 27.
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S’AIXECAELTELÓ

CON CARMEN
AMAYA
EN LA MEMORIA
Tablao Cordobés

Lloc i data: Al
Tablao Cordobés
(Rambles, 35) fins
el 28 de febrer.

n motiu del
centenari del
naixement de
Carmen Amaya,
la bailaora del
Somorrostro, el
Tablao Flamenco
Cordobés
presenta una
producció de La
Academia de las
Artes y Ciencias
del Flamenco.
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Panettone. La
família Cupiello de
La Perla 29 és
divertidament
exagerada fins que
arriba la tragèdia,
que recupera el
batec familiar més
ancestral.BITO CELS




