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Jove, calidoscòpic
El jove actor Pol López, s’ha revelat com un artista
calidoscòpic, capaç d’emmotllar-se a diferents gèneres i tipus
de públic./ ROS RIBAS

l’ignoren, divertits com estan amb el seu
lúdic moviment. La música és un altre ele-
ment puntal de la peça. No tot és dina-
misme i força. Olivan també deixa un es-
pai per al moviment misteriós, arrosse-
gant una intèrpret amb uns cabells tan
llargs com màgics. Un haiku visual, amb
fina dosi d’humor final, que deixa respirar
i dóna més densitat al difícil joc acrobàtic
(amb referències a la roda Cyr, al mà a
mà...). Si fa unes setmanes la companyia
Le Sort du Dedans investigava en l’art
plàstic i el moviment des del circ, Olivan
és l’altra cara de la moneda. A Catalunya
cal veure’l com una artista propi, a més de
ballarí de Rosas i impulsor del Festival
Deltebre. ❋

A PLACE TO BURY
STRANGERS
Roberto Olivan/
Enclave Arts del
Moviment

Intèrprets: 
Spela Vodeb, Sol
Vázquez, Felipe
Salazar, Roberto
Olivan, Matias Marré
Música:
Laurent Delforge
Lloc i data:
Divendres, 17 de
gener, fins diumenge,
al Mercat de les Flors

Cosmètica salvatge
na adaptació de la novel·la homònima. Amb un

acurat espai sonor i unes bones interpretacions, el
comercial que espera l’avió es transforma en un
ésser reprovable que ha amagat, fins llavors, la seva
part més fosca. Per què? Pot ser fortuït que faci 10
anys de l’assassinat de la seva dona per un
presumpte lladre? Xavier Ripoll és el comercial
mentre que Lluís Soler interpreta un personatge
particular: no té remordiments. Fa que a l’altre se li
despertin, però.

COSMÈTICA DE L’ENEMIC
Amélie Nothomb
Adaptació: Pablo Ley
Direcció: Magda Puyo
Intèrprets: Xavier Ripoll i Lluís Soler
Lloc i data: Fins al 24 de febrer, a la Sala Muntaner

Perdre les paraules
i hi ha alguna cosa molt dolorosa per a una

autora d’un diccionari rigorós com el de María
Moliner és perdre el poder de la paraula. Una
malaltia li va manllevar el que més estimava.
Recorda el moviment d’aquell escultor invàlid,
interpretat per Josep Maria Flotats, d’El dret a
decidir. Ella i el seu entorn, però, patiran la seva
lenta degradació. Vicky Peña protagonitza aquesta
mena de biopic trist i sensible, construït a manera
un pèl antiga, que l’allunya de l’espectador. 

EL DICCIONARIO
Manuel Calzada Pérez
Direcció: José Carlos Plaza
Intèrprets: Vicky Peña, Helio Pedregal i Lander Iglesias
Lloc i data: Fins al 10 de febrer, al Teatre Romea

D’un en un, o de dos en dos

l DanSAT programa per aquest cap de setmana
dos programes ben diferents. Avui es tanca el cicle
de solos que presenten les mateixes coreògrafes:
Mireia de Querol amb I tots els altres; la coreana
Howool Baek, Nothing for body; i Roser López
Espinosa, The lizard’s skin. Dissabte i diumenge serà
el torn de duets amb Carles Casallachs (Por sal y
samba); Guy Nader, que amb Maria Campos balla
Zenith; i la companyia txeca de Lenka Vagnerova,
amb Mah Hunt (guanyador del premi del públic a
Czech Dance Platform 2011).

SOLOS.3
DanSAT!
Intèrprets: Mireia Querol, Howool Baek i Roser López
Lloc i data: Avui, última sessió (21h) al SAT! Dissabte i
diumenge, tres sessions de duets
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CURS DE MÀGIA,
DE 8 A 11 ANYS
El Rei de la
Màgia
Lloc i data: A partir
del 2 de febrer a El
Rei de la Màgia.
Preu: 130 euros
(inclou apunts i
materials de cada
sessió)
Límit de places: 12

uatre sessions
diferents amb un
contingut lúdic i
pedagògic
impartit per Rosa
M. Llop. Actriu
principal de la
llegendària
companyia que
des de fa 27 anys
promociona la
màgia teatral.
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Vital. Roser López
és una de les
coreògrafes més
optimistes de la
darrera fornada.
Avui serà al
DanSAT!
EL PUNT AVUI




