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‘Pressing Catch’,
al Sant Jordi

ENTRADES I SAMARRETES

La funció del Club del Lector tindrà lloc dimecres a la tarda

600 entrades per veure ‘Circ
de Nadal’ a la Monumental

ACROBÀCIES I HUMOR PER A TOTA LA FAMÍLIA

33 Imatge promocional de l’espectacle Circ de Nadal, de la companyia The Cirkid.

EL PERIÓDICO

 Telèfon fix (RF): Cost màxim 0,35 €/minut. IVA inclòs. Telèfon mòbil (RM): Cost màxim 0,58 €/minut. IVA inclòs. (Operadora dominant: Movistar) Z Servicios, SL: Apartat de Correus 23.186. 08080 BCN  Cost del missatge 0,9 €/SMS + IVA

CINE · TEATRE · MÚSICA · ESPECTACLES · MUSEUS · EXPOSICIONS · COMPRES ·
REGALS · VIATGES · CINE · TEATRE · MÚSICA · ESPECTACLES · MUSEUS · EXPOSICIONS
· COMPRES · REGALS · VIATGES · CINE · TEATRE · MÚSICA · ESPECTACLES · MUSEUS

Tel. socis: 902 100 575 
www.elperiodico.cat/elclub 

e-mail: elclub@elperiodico.com 
el Club del Lector d’El Periódicoel Club del Lector d’El Periódico

33 Batista, el vigent campió del món.

WWE

Circ de Nadal és el segon espectacle
de The Cirkid que s’instal.la a Bar-
celona. Després de l’èxit del mun-
tatge Spirit of circus, la companyia
presenta un altre gran xou per a
tots els públics. Circ de Nadal té di-
versos elements fonamentals: la
participació directa del públic, els
números de risc, un profund sentit
de l’humor i una majestuosa estèti-
ca. El muntatge d’aquest any està
ambientat en l’esperit del Nadal.
L’objectiu dels artistes és que «els
nens es quedin enganxats a la bu-
taca i al.lucinin amb totes les ac-
tuacions».

La direcció artística és de Suso
Clown, Premio Nacional de Circo
2003. Els espectadors podran veure
l’actuació dels Guerrero, guanya-

dors del festival de Montecarlo. El
seu número d’equilibrista es fa a 11
metres d’altura. The Cirkid aposta
per la joventut i el millor exemple
és la presència de cinc noies acròba-
tes de 17 anys. La fantasia arribarà
amb La llegenda de l’unicorn, un pas-
satge màgic d’amistat entre un uni-
corn i una nena de 5 anys.

La plaça Monumental, un refe-
rent del circ de qualitat, serà l’esce-
nari de Circ de Nadal. La seguretat i
la comoditat estan assegurades amb
la moderna carpa que instal.la la
companyia. Aquest any, per cert,
amb menys butaques per millorar
encara més el confort. La part tècni-
ca (llum, so, efectes) també s’adapta
a les demandes més exigents.

El Club del Lector, que col.labora

un any més amb els millors espec-
tacles familiars de Nadal, presenta
una oferta espectacular: 200 invita-
cions triples (600 en total) per a la
funció del dia 6 de desembre, a les
16.15 hores, a la plaça de toros Mo-
numental.

q FITXA DE PARTICIPACIÓ
Els socis interessats tenen dues op-
cions de participació: trucar al
número de telèfon 806.11.77.04 o
enviar un SMS al 5522 amb la pa-
raula clau Club4 (espai) i el nom
complet. Hi ha temps fins a aques-
ta mitjanit. Els concursants sabran
a l’instant si han resultat afortu-
nats. El premi es recollirà el dia 5 a
La Botiga (Bailèn, 86), de 9.30 a 14 i
de 16 a 18 hores.

El campionat del món de pesos pe-
sants de l’espectacular lluita lliure
americana fa aquest any una para-
da a Barcelona. El dia 7 de desem-
bre, a les set del vespre, al Palau
Sant Jordi, els socis experimenta-
ran l’emoció en directe de Pressing
Catch: smackdown, una vetllada que
inclourà, entre molts altres, un
combat triple pel cinturó de cam-
pió del món. S’enfrontaran entre
si: Batista, King Booker i l’irlandès
Finlay. Aquest últim haurà de de-
fensar també el seu títol de campió
dels Estats Units davant de Mr.
Kennedy, un dels més prestigiosos
lluitadors actuals.

El Club del Lector regala 20 invi-
tacions (10 dobles) per al show Pres-

sing Catch: smackdown i 10 samarre-
tes commemoratives. Els socis del
Club poden participar en el sorteig
trucant al número de telèfon
806.11.77.02 o enviant un SMS al
5522 amb la paraula Club2 (espai) i

el nom complet, fins a les dotze
d’aquesta mitjanit. A l’instant sa-
bran si han guanyat. Si és així, po-
dran recollir les localitats el dia 5
de desembre a La Botiga (Bailèn,
86), de 9.30 a 14 i de 16 a 18 hores.

CRÍTICA DE TEATREb

‘DIMONIS’, sexe i dialèctica

AUTOR Lars Norén DIRECTORA

Lurdes Barba ESTRENA 30 de
novembre TEATRE Sala Beckett

33 Corbo i Márquez.

CRÍTICA DE MÚSICAb

‘EL BARBERO DE SEVILLA’, èxit teatral

INTÈRPRETS Orquestra de
l’Acadèmia del Liceu LOCAL

L’Auditori DIA 29 de novembre

Espectacle dur de la primera a
l’última escena, que Lurdes Bar-
ba ha muntat sense concessions a
l’espectador. Del dramaturg suec
Lars Norén (1944) vam veure el
1990, dirigida per Carlos Lasar-
te, El coratge de matar, text que in-
cidia en el tema de les relacions
familiars, comú en pràcticament
tota la seva obra. Ara la Sala Bec-
kett estrena Dimonis, que se cen-
tra en la violenta relació en la vi-
da quotidiana d’un matrimoni;
una obra carregada de perversitat
i crueltat.

La primera conversa entre
Frank (Jordi Collet) i Katerina
(Àurea Màrquez) situa el marc de
l’obra: la tensió, crispació, violèn-
cia i contradiccions de la parella
protagonista propiciaran un
combat dialèctic al caire de l’abis-
me. No hi ha cap mena de respir
ni per als personatges ni per als
espectadors. Dimonis és un text
travessat pel sexe, obsessió dels
seus personatges protagonistes,
als quals l’autor no permet cap
escena tranquil.la. Alguns ele-
ments externs, com l’urna fu-
nerària que guarda les cendres de
la mare de Frank i la presència
d’una parella (Xavier Ripoll i Da-
niela Corbo ) , amiga i també
veïna de la que protagonitza la
història, tenen a veure amb el
desenvolupament d’una obra car-
regada d’amargura.

La funció té escenes d’una
gran força, com per exemple la
tremenda conversa entre els dos

personatges masculins i l’esce-
na final, que deixa clara l’opi-
nió de Norén sobre la con-
vivència home-dona. La direc-
ció de Lurdes Barba crea la
tensa atmosfera que demana
l’obra i aconsegueix el millor
dels quatre actors. Tots són
creïbles a l’infern que proposa
l’autor. Les diverses escenes en
què el sexe té un paper impor-
tant estan ben resoltes tant
per la direcció com pels seus
protagonistes.

Dimonis és una obra carrega-
da de violència física i dialècti-
ca, en què el sexe salvatge ad-
quireix un clar protagonisme.
Una obra representada com
un viatge veloç i sense possibi-
litats de parada, en paraules
de la directora. Una obra in-
quietant que posa al descobert
els dimonis que habiten als
seus personatges.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

El Festival d’Òpera de Butxaca va
finalitzar la seva trajectòria amb
El barbero de Sevilla, de Paisiello,
òpera representada al desapare-
gut Teatre Malic en un muntatge
del mateix Joan Antón Sánchez
que ara s’ha adaptat a les dimen-
sions de la Sala Oriol Martorell,
en el que va significar la primera
col.laboració entre el festival bar-
celoní i l’Auditori.

El bon resultat obtingut es re-
colza en l’eficient aposta teatral
de Sánchez, que trasllada l’esce-
na a l’Espanya de la postguerra i
sap a més extreure tota la frescor
del llibret de Petrosellini. El direc-
tor català posa l’accent en les si-
tuacions còmiques i esprem al
màxim els dots teatrals de cada
participant. Tots els intèrprets as-
sumeixen els seus rols gràcies a
una química fabricada amb in-
terès i lluny de la improvisació.

Destaquen el Bartolo de Xavier
Mendoza i el comte d’Almaviva
encarnat per Marc Sala. Es mos-
tren eficients Joan Sebastià Co-

lomer i Toni Marsol que fan de
Basilio i Fígaro, respectiva-
ment, i és esplèndida la crea-
ció que Laura Sabatel fa de
l’eixerida Rosina. Tampoc de-
frauden els papers secundaris
defensats per Pablo López,
que fa de Svegliato, i Albert
Cid, que fa de Giovinetto, que
protagonitzen una de les esce-
nes més divertides.

En la part musical hi va ha-
ver diverses punxades, i es van
registrar divergències entre els
cantants i l’orquestra. Xavier
Puig, en la complicada tasca
de dirigir d’esquena als intèr-
prets, no va poder arrodonir
prou la tasca de conjunt i no
va aconseguir a penes contras-
tos en la partitura ni identitat
sonora d’una Orquestra de
l’Acadèmia liceista poc inspi-
rada. El repartiment, que va
mostrar autèntica professiona-
litat escènica, no va arribar al
mateix nivell d’excel.lència en
el terreny vocal, tot i que amb
alguna excepció: Xavier Men-
doza va despuntar com el més
madur dels cantants d’aquest
final de festa.<
MANEL CEREIJO
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