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fa curta. El millor que li pot passar a un es-
pectador de teatre en un temible concert de
clàssica. Seria molt bo que els programadors
municipals aprofitessin aquest muntatge per
fer més pròxim el repertori de musica clàssi-
ca (tranquils, que també hi ha una notable
dosi de bandes sonores de pel·lícules amb di-
nosaures, vaixells que s’esberlen en el glaç,
taurons, i personatges de la part fosca d’altres
galàxies, i que continuen ben presents tot i
haver estat estrenades fa dècades!). És més,
que aprofitessin per a una contractació doble
tot agraint la celebració dels 25 anys d’una
orquestra que sap conciliar les partitures més
serioses amb les bromes més increïbles, sense
perdre afinació. Segurament, la tramuntana
els té ben ensenyats... ❋

CONCERTO A
TEMPO D’UMORE
Orq. de Cambra de
l’Empordà
Autor i direcció: Jordi
Purtí
Direcció musical:
Carles Coll
Intèrprets: N. Kim, N.
Klymyshyn, N. Lezcano,
C. Burguera, D.
Sanmartí, T. Caño, S.
Ruiz, Q. Garcia, C. Coll
Bardés, T. Yeritsyan, M.
Cruzata, J. P. Serna
Dia i lloc: Diumenge,
18 de gener (fins
diumenge), al Condal.

cert misteri i racó de por. Hi ha un notable joc
visual, enganys que converteixen l’ombra en
la qual domina el cos o que hi juga indepen-
dent d’ella. L’èxit està en l’alternança i en el fet
de posar la llum a davant o a darrere del cos
(en realitat, els ballarins) perquè els elements
es transformin. Són uns jocs escènics quasi
màgics que remeten al joc de Phillipe Decouf-
flé (Sombreros) o Heiner Goebbels (Eraritja-
ritjaka).

Finalment, Constelaciones, estrenat el 2013.
És un treball apassionant sobre Miró per a tots
els públics. Hi ha joc i un univers encomana-
dís. Brillant. Cal seguir Aracaladanza, faci el
que faci. Es tingui canalla, o no. ❋

Colors. Aracaladanza
centra la mirada en
els colors de Miró.
Com abans ho havia
fet amb els elements
pintats per Magritte o
els personatges onírics
del Bosch.
EDUARDO GARCÍA

Txalo Toloza, de nou
acifico #1 és la primera peça d’una nova sèrie de peces bas-

tardes, escèniques i audiovisuals, en què l’artista Txalo Toloza
traça el mapa de les seves obsessions. Aquesta sèrie arrenca
amb América és un mar con otro nombre, una peça autobiogrà-
fica de conjunt que convida a pensar en nosaltres en tercera
persona. Simplement una altra excusa per pensar si, arribats
fins aquest punt del nostre recorregut, realment existeix un
nosaltres. Toloza és un expert en el mon de l’audiovisualper a
performances i espectacles (ha treballat amb Rogrigo García o
Sònia Gómez, per exemple) que des de fa pocs anys presenta
els seus primers treballs propis.

AMÉRICA ÉS UN MAR CON OTRO NOMBRE
Txalo Toloza-Fernández/ Belar Gorria
Autor: Txalo Toloza-Fernández
Lloc i dia: Fins diumenge. Avui i dissabte a les 21 h. Diumenge a les 20.

Nova proposta per als nadons
iu el Teatre va engegar un programa escenicomusical al CCB

pensat per a la canalla de 0 a 3 anys l’any passat. Va ser un èxit.
Ara repeteixen amb tres propostes. Durant tot el gener s’hi es-
tà Osset meu & the sound box. Actuació íntima que, a més, es
completa amb un anglès per a no iniciats. Al febrer, tornarà el
gran èxit de la temporada passada, Pintamúsica. El tercer títol
del mes de març és una producció de La Petita Brownie: En
Patufet, i ja l’ofereix a nens i nenes de 2 a 4 anys. Totes les ses-
sions són de poc més de mitja hora i busquen una proximitat
absoluta amb els fills i els pares.

OSSET MEU & THE SOUND BOX
Bruc Brothers Company
Lloc i dies: A l’Antic Teatre del CCCB cada dissabte de gener. Sessions a
les 16:30, 17:30 i 18:30 h.

Una segona visita, d’‘Ensam’
eresa Vilardell ja va fer una aproximació al món introspectiu

d’August Strindberg d’Ensam,Solo (1903). Aquell petit conte
que serveix per extreure tots els fantasmes de l’escriptor i que
el defineix com una persona malaltissa, per a qui és difícil de
mantenir una relació estable, el va protagonitzar Pere Arqui-
llué el 2008. En aquesta ocasió és Marc Martínez el que aborda
aquest viatge solitari cap a l’ànima més vulnerable d’un ma-
teix. Un treball que necessita cuinar una pàtina de matisos per
fer visibles les subtilitats més esquerpes.

SOLO
August Strindberg
Direcció: Teresa Vilardell
Intèrpret: Marc Martínez, Carolina Moreno/ Verónica Navas i David
Anguera.
Lloc i dies: Al teatre Akadèmia, del 29 de gener al 8 de febrer. El 28 de
gener hi ha una sessió prèvia per a socis del TR3SC amb postfunció a
càrrec de Recomana.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE ‘NGTU’
Associació ADB

’Associació Agru-
pació Dramàtica de
Barcelona convida a
la presentació del
llibre NGTU, del
teatre universitari al
teatre independent,
que fa un repàs de
vida del NGTU al-
hora que reivindica
i destaca la genera-
ció dels autors del
70. Santiago Sans,
Patrícia Gabancho,
Frederic Roda i Jo-
sep M. Benet i Jor-
net en faran una ex-
posició en una taula
rodona posterior.
Lloc i dia: a la Casa
dels Italians (ptge.
Méndez Vigo, 8) dilluns
vinent, a les 19:30 h.

L

Ensenyar l’endins. Marc Martínez és l’actor que encarna els
pensaments més obsessius de Strindberg. Un viatge fosc. AKADÈMIA




