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La Rwanda del
94, a la Beckett

PREU REDUÏT

Els socis tenen a l’abast 100 entrades dobles per dissabte

El Club presenta El Pèndol,
la nova atracció del Tibidabo

OFERTA EXCLUSIVA

Els monòlegs
de Dani Pérez

PER QUATRE EUROS

Els socis coneixen el còmic Dani
Pérez. Aquests últims anys, el Club
ha ofert entrades per veure l’espec-
tacle Los unos por los otros a diverses
sales. L’actor, que ja fa una dècada
que trepitja els escenaris, presenta
ara Pájaros en la cabeza, una recopi-
lació dels seus millors monòlegs.
Armat simplement amb la seva
veu i gest, Pérez aconsegueix que
els aspectes més quotidians de la
vida es transformin en grans temes
còmics. Els socis podran veure el
muntatge per només quatre euros
al Sant Andreu Teatre. La funció
serà el 12 d’octubre, a les 18.30 ho-
res. Els interessats han d’adquirir
l e s l o c a l i t a t s a t r a v é s d e l
902.88.83.83 (Servicaixa).

33 Pep Ricart, durant l’obra.

33 Imatge d’El Pèndol, la nova atracció del Tibidabo.
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Ja tenim pla per dissabte. ¡I quin
pla! El Club del Lector regala 100
invitacions dobles per viure un dia
d’emocions al Tibidabo i disfrutar
de totes les atraccions i espectacles
del recinte. Els afortunats tindran
també l’oportunitat de descobrir
El Pèndol, la nova joia del parc. Es
va inaugurar fa poc més de dos me-
sos i ja s’ha convertit en el centre
de totes les mirades.

És la primera atracció d’aques-
tes característiques que s’ha ins-
tal.lat a Espanya. Més de 18.000
persones, la majoria joves, s’han
atrevit a pujar fins als 38 metres
d’altura per experimentar després

la sensació de caiguda al buit. El
Pèndol, propietat del parc, va arri-
bar procedent d’Itàlia al mes de ju-
liol. El muntatge va durar tres dies i
es va realitzar amb dues grues i el
treball d’un ampli equip tècnic. El
seguiment de tots els processos va
estar controlat per una empresa ex-
terna per certificar la seguretat de
l’atracció. El Pèndol consta d’un
braç articulat de 35 metres que sub-
jecta una góndola amb una capaci-
tat per a quatre persones per viatge.
S’aconsegueix una velocitat de 100
quilòmetres per hora en 2,8 segons.
Finalitzada la fase de caiguda al
buit, la góndola descriu un movi-

ment pendular d’uns 50 metres de
recorregut. Els atrevits rebran un
record d’aquesta fenomenal expe-
riència.

Els socis que estiguin interessats
a aconseguir una de les 100 invita-
cions dobles tenen dues opcions de
participació: trucar al número de
telèfon 806.11.77.05 o enviar un
SMS al 5522 amb la paraula clau
Club5 (espai) i el nom complet. Hi
ha temps fins a aquesta mitjanit.
Els concursants sabran a l’instant
si han resultat afortunats. El premi
es recollirà el dia 13 a La Botiga
(Bailèn, 86), de 9.30 a 14 i de 16 a
18 hores.

La Companyia Hongaresa de Tea-
tre, fundada el 1995 per Lola
López, Paco Zarzoso i Lluïsa Cu-
nillé, representa a la Sala Beckett el
monòleg La carícia de Déu. Rwanda
1994, una reflexió interpretada per
l’actor Pep Ricart sobre la figura
real del general Romeo Dallaire,
màxim responsable de la missió
humanitària de les Nacions Unides
que es va desplegar de manera
tímida i infructuosa aquell any a
Rwanda. El país va patir un genoci-
di que va acabar amb més d’un mi-
lió de vides.

El Club ofereix entrades per qua-
tre euros per a les funcions dels
dies 13 i 14, a les deu de la nit, i 15,
a les set del vespre. Els socis interes-

sats han de trucar al 902.10.40.13
i a l’instant sabran si tenen opció
de compra. L’oferta es limita a 20
butaques per sessió i a dues per
targeta. Les despeses de gestió no
estan incloses.
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CRÍTICA DE TEATREb

‘LA NIT JUST...’, els set magnífics

DIRECCIÓ Àlex Rigola
LOCAL Teatre Municipal de Girona
ESTRENA 9 d’octubre

Set magnífics del teatre català (sis
actors i un director) per a una re-
presentació única i irrepetible. La
nit just abans dels boscos, de
Koltès, va inaugurar el renovat
Teatre Municipal de Girona. El lo-
cal ple, desconcert al principi i
fortes ovacions al final. El dur i vi-
gent monòleg de Koltès té a veu-
re amb els emigrants, amb els és-
sers desesperats que es noten di-
ferents i el seu protagonista pot
deambular cada nit pel Raval,
buscant-se la vida en una ciutat
hostil.

El monòleg se’l reparteixen
entre sis grans actors del nostre
teatre: Pere Arquillué, Andreu
Benito, Francesc Orella, Josep
Maria Pou, Jordi Bosch i Lluís
Homar. La sensible direcció de Ri-
gola se serveix de la gran caixa
escènica del Municipal per fer en-
trar i sortir cada actor, que es re-
lleven en la interpretació de

l’amarg, compromès i poètic
text.

La funció va permetre dis-
frutar de sis magnífics actors,
amb capacitat d’emocionar.
Les seves veus arribaven per-
fectament a tots els racons de
l’elegant i emblemàtic teatre
(platea i quatre pisos de llot-
ges). Rigola els va vestir igual
(pantalons texans, samarreta
fosca i abric de tres quarts) i va
aconseguir fer de l ’espai
escènic una caixa de ressonàn-
cia del discurs de l’autor. Una
atmosfera tensa i un emocio-
nant dibuix del personatge,
avui més present que mai en
la vella Europa. Un humor ne-
gre i dolls de crits reivindica-
tius del mínim que pot dema-
nar l’ésser humà. «¡Estic fins
al cul de tots!», clama Homar,
amb llàgrimes als ulls, en el
tram final de l’obra. Tempora-
da Alta va dedicar la funció al
desaparegut Quim Masó, àni-
ma del festival durant molts
anys.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER


