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DIVENDRES 7
BARCELONA
● A les 19.30 h, Parc Espanya
Industrial, cobla Rambles

ESPLUGUES DE LLOBREGAT
● A les 21 h, pl. Pare Miquel,
cobla Ciutat de Girona

TARRAGONA
● A les 22.30 h, rbla. Nova,
cobla Principal de Tarragona

DISSABTE 8
AMER
● A les 22 h, pl. Monestir, cobla
Ciutat de Girona (concert)

BARCELONA
● A les 18 h, pla de la catedral,
cobla Mediterrània

GRANOLLERS
● A les 21 h, Parc Municipal Tor-
ras i Villà, cobles Jovenívola de
Sabadell, Mediterrània i Princi-
pal del Llobregat (aplec)

LLEIDA
● A les 22.30 h, pl. R. Vinyes,
cobla Jovenívola d’Agramunt

PREMIÀ DE MAR
● Tarda, cobla Els Montgrins
(concert)

SANT PERE DE RIBES
● A les 17.30 h, pl. Llobregat,

cobles Marinada i Sant Jordi

TORREGROSSA
● A les 20 h i 23 h, pista polies-
portiva descoberta, cobles Mu-
nicipal de Lleida i Tàrrega Jove
(aplec)

DIUMENGE 9
BARCELONA
● A les 12 h, pla de la catedral,
cobla Popular
● A les 20 h, pl. del Rei, cobla
Sant Jordi (concert)

CALELLA
● A les 19.30 h, pg. Manuel
Puigvert, cobla Mediterrània

LA SEU D’URGELL
● A les 20 h, pg. Joan Brudieu,
Bellpuig Cobla

PALAMÓS
● A les 19 h, pg. del Mar, cobla
La Flama de Farners

TÀRREGA
● A les 20 h, pl. del Carme,
cobla Tàrrega Jove

DILLUNS 10
CUNIT
● Nit, cobla Sant Jordi (concert)

LLINARS DEL VALLÈS
● A les 19 h, torre Can Bordoi,
cobla Vila d’Olesa

AgendadeSardanes
Òscar Igual

MÚSICA
Michel Camilo i
Tomatito en concert
al Teatre Grec
Les mans de Tomatito a la gui-
tarra i de Michel Camilo al
piano es tornen a reunir
aquesta nit al Teatre Grec de
Barcelona per presentar en
concert les cançons del seu
darrer treball, Spain Again,
que a més de composicions
pròpies amb influències del
jazz inclou un homenatge al
compositor de tangos Astor
Piazzolla i una col·laboració
amb el cantant i compositor
Juan Luis Guerra.

CINEMA
Geraldine Chaplin
Medalla d’Or de
l’Acadèmia de Cine
L’Acadèmia de les Arts i les Ci-
ències Cinematogràfiques es-
panyola ha concedit la medalla
d’or 2006 a Geraldine Chaplin,
que ha treballat amb els direc-
tors més reconeguts de l’Estat.
La filla de Charlot rebrà aquest
guardó, que reconeix les per-
sonalitats que han contribuït a
la millora industrial o artística
del cine espanyol.
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bisbes i la dreta apocalípti-
ca– marcarà la dinàmica
d’aquest il·luminat texà, un
íntim del qual mereixeria
una saludable sàtira a les
nostres latituds que podria
intitular-se Asenar en ho-
menatge al ramat que, en
lloc de bramar com tots els
ases, gralla com les gavines.
Manrique estrafà la veueta
nasal del mandatari i exhi-
beix tot un repertori de ges-
tos ridículs que configuren
un magistral retrat del paro-
diat, que ara s’excita com a
governador de la pena de
mort davant una animadora
de beisbol (Sandra Mon-
clús), ara tira avions de

E
n el seu darrer text
Paco Zarzoso s’aboca a
la sàtira política amb

resultats molt destacables,
de la mà d’una lluminosa di-
recció d’Àlex Rigola. Dividi-
da en cinc episodis, la burla
del dirigent més poderós
del món fa un recorregut
per la seva sòrdida biogra-
fia, que comença brillant i
es desinfla una mica cap al
final, però que trava una
molt expressiva tria de situ-
acions i que tothora manté
un elevat to poètic en els di-
àlegs. Qui s’emporta la
palma és Julio Manrique,
que fa un George franca-
ment hilarant en la seva
letal ximpleria, primer com
a bevedor compulsiu que
tentineja amorrat al whisky i
udola com un coiot a
l’ombra d’un sol negre. És
l’episodi estrella de l’espec-
tacle, que culmina amb l’ad-
veniment d’un telepredica-
dor, exquisidament constru-
ït per Joan Carreras, que
catequitza el borratxo amb
un vomitiu sermó fonamen-
talista que li fa canviar l’am-
polla per la Bíblia.

La lectura de l’Antic Tes-
tament –que avui inspira els

Crítica* teatre

L’udol del coiot

Francesc
Massip

paper al públic com a presi-
dent de les torres ensorra-
des o toca la corneta del 7è
de cavalleria com a capitost
de l’última croada.

L’espai escènic és una
sarcàstica metàfora dels
EUA: uns urinaris d’un blanc
impol·lut, que amaguen
rere les portes les dejecci-
ons, perbocaments i altres
activitats brutes amb què
contaminen el planeta en
nom de la “democràcia glo-
bal”. Per sucar-hi pa!

*
Arbusht, DE PACO ZARZOSO.
DIR: ÀLEX RIGOLA. ESPAI
LLIURE. 5 DE JULIOL

A l’esquerra, el petrolier (Pere Arquillué) prova d’influir un
innocent George Bush (Julio Manrique) a ‘Arbusht’ ■ PERE VIRGILI


