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quan miren d’escampar les mosques que
les envolten.

Juan Mayorga ja va voler fer parlar un
animal simbòlic com era Floquet de Neu
(Últimas palabras de Copito de nieve) fent
públiques i notòries les ganes de morir, fart
d’experiments i d’un dolor pel càncer insu-
portable. Arqué considera que les seves
bèsties són més pròximes al producte de
consum que a ser un animal domèstic
També sobre la matança del porc és el tre-
ball de Toni Gomila, Acorar. Narrant l’ex-
periència de preparar sobrassades fa un re-
trat del món rural balear. Les bèsties, com a
element poètic, “ens poden explicar moltes
coses de les societats on viuen”. ❋

Bèsties i homes.
Juan Pablo Mirando,
Magda Puig i Lavínia
Vila interpreten les
tres vaques que,
sense proposar-s’ho,
protagonitzen un
viatge iniciàtic
PAULA MAESTRO

Molts són els mags que han reivindicat
la màgia com una disciplina teatral més,
farts de viure de convencions. Si el Mag
Lari és un assessor habitual de fets màgics
en muntatges convencionals, és cert que
no té la distinció de teatre les seves crea-
cions. Anthony Blake també ho va provar,
conjurant-se amb un director. I Hausson
treballa amb Herman Bonnín. La màgia
és magnètica i genera la sorpresa que un
gir dramatúrgic lúcid. Però també és cert
que Díaz, tot i l’encert del joc de miralls
dramatúrgics, no aconsegueix superar un
hàbil i notable entreteniment, un exercici
gimnàstic d’habilitat i d’una espontane-
ïtat electritzant. Un entreteniment, això
sí, digne per a tots els públics. ❋

LA GRAN ILUSIÓN
Antonio Díaz

Idea, guió, direcció:
Antonio Díaz

Intèrprets:
Antonio Díaz i Raquel
Moreno, Mariona Mir i
Laia Pastor (ajudants)

Disseny d’il·lusions:
Antonio Díaz, Carles
Pujol, Xavier Tapias

Data i lloc:
Diumenge 5 de gener
(fins al 19), al  Borràs.

Temes de musicals a L’Auditori
’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de

Catalunya ofereix un concert amb fragments dels
millors musicals de Broadway amb cinc cantants
del West End de Londres. Oferiran versions
simfòniques de musicals tan coneguts com ara El
fantasma de l’Òpera, Cabaret, High Society, Evita i
Els miserables. Coincidint amb la celebració, aquest
2014, del naixement de Shakespeare, també s’hi
inclouen dos grans musicals inspirats en les seves
obres, West Side Story, basada en Romeu i Julieta, i
Kiss me Kate, que és una adaptació de The comedy
of errors.

‘WEST END’ A L’AUDITORI
OBC
Direcció: Robert Purvis
Intèrprets: Deborah Myers, Louisa Lydell, Ian Virgo, John
Addison, Adrian der Gregorian
Lloc i dia: A la Sala 1 Pau Casals de l’Auditori de
Barcelona. Dissabte, a les 19 h, i diumenge, a les 11 h.

El pes de la tolerància
uanta força caldria per aixecar un roc? I per

estirar un carro? Potser menys de la que cal per
nedar fins a l’horitzó però més de la que es gasta
per enfilar-se a un arbre. Però, i si el que es vol és
presentar-se, amb nom i cognoms, davant de
tothom? Exposar de manera clara i diàfana els
valors i les flaqueses de cadascú, això sí que és
força. La companyia Femarec torna a demostrar la
seva valentia amb un nou espectacle. La diversió,
les rialles i els somriures són ja marca de la casa,
així com també ho són les reflexions i els cops de
puny més emotius que sacsegen el públic en
cadascuna de les seves obres.

LA FORÇA
Femarec
Direcció: Gloria Rognoni
Lloc i dies: Centre cultural Sant Cugat. Diumenge, 19 h.

‘El petit Dalí’ segueix actiu
’adaptació teatral del llibre El petit Dalí... i el camí

cap als somnis és la font d’inspiració per apropar el
món carismàtic i original de l’artista universal
Salvador Dalí a partir d’un nen, en Savi. Amb ell, el
públic pot viatjar per camins on troba sorprenents
personatges per finalment descobrir... el poder de
la imaginació!

EL PETIT DALÍ
Anna Obiols i Subi 

Lloc i dia: Al Teatre Orfeó Montsià d’Ulldecona. Demà,
dissabte, a les 18 h.
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AGENDAD’AUTOR J.B.

11 DE SETEMBRE
Les Corts per la
Independència

a companyia
Eramprunyà
representa aquest
muntatge d’Ignasi
Garcia Barba, que
recrea com una
associació cultural
decideix fer una
consulta tot i no
tenir el permís
judicial. Aquesta
votació, d’entrada,
era per als socis de
l’entitat, però un
error de missatges
farà que el públic
i, per tant, els
votants siguin del
carrer.

Lloc i dia: A L’Espiga
de les Corts (c. Joan
Gamper, 30).
Diumenge, a les
19 h. El preu de
l’entrada és de 3
euros.
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Quasi deu anys. Enguany se celebra el desè aniversari
de la producció ‘El petit Dalí’. ACTES ÚNICS 




