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‘La vida mata’,
en un sofà vip

MUNTATGE D’EL TERRAT

El Club col.labora amb el saló i ofereix entrades per només un euro

Jocs i diversitat cultural al
Festival de la Infància

UNA PROPOSTA PER A 500 SOCIS

33 Una imatge del Festival de la Infància i el cartell de l’edició d’aquest any.
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33 Els actors David Ramírez, Fermí Fernandes i David Fernández.

EL PERIÓDICO

Del 27 de desembre al 4 de gener
se celebrarà al recinte de Montjuïc
una nova edició del Festival de la
Infància. Una altra ocasió perquè
milers de nens i nenes, acompa-
nyats dels seus familiars, puguin
disfrutar d’un gran nombre d’acti-
vitats. La diversitat cultural, la soli-
daritat i la creativitat són els objec-
tius d’aquest any. El lema és Un
món de colors. L’organització espera
superar els 230.000 visitants del
Nadal de l’any passat.

El festival infantil tornarà a con-
vocar el tradicional concurs de di-
buix, centrat aquesta vegada en la
diversitat de races. També organit-
zarà activitats esportives, especta-
cles, jocs i competicions. El saló
serà escenari de la presentació del
nou disc del Club Super3 Benvin-
guts al Club, de sessions de conta-
contes i de tallers de maquillatge,

pintura i alimentació sana.
La popular mostra nadalenca,

que coopera aquest any amb l’Uni-
cef a través de la venda de samarre-

tes exclusives, comptarà amb 90
expositors (35 són nous). Els visi-
tants hi descobriran la presència
de la Fundació Can Ensenya, que
treballa en la integració de perso-
nes discapacitades; de l’associació
que lluita contra les malalties del
ronyó, i del Forum Bayer, que in-
formarà sobre una greu malaltia
que afecta els gossos.

q PREU SIMBÒLIC
El Club del Lector d’EL PERIÓDICO
col.labora un any més amb el Festi-
val de la Infància i presenta una
oferta espectacular: 500 entrades
pel preu simbòlic d’un euro. Els so-
cis interessats les han d’adquirir a
través dels caixers de Servicaixa i
del telèfon 902.88.83.83. Per facili-
tar la presència familiar, els titu-
lars de la targeta podran comprar
fins a quatre entrades.

La vida mata és un xou humorístic
que pretén donar resposta a qües-
tions sobre la vida que tothom es
planteja alguna vegada però que,
per mandra, solen quedar en l’aire.
Els actors que la interpreten són
Fermí Fernandes, David Fernández
i David Ramírez.

El Club proposa veure l’obra des
del sofà magnum, un seient especial
de dues places situat a l’escenari
–fora de l’abast de la resta d’espec-
tadors–, amb servei de bar i xocola-
tes. A més a més, els que s’asseguin
al sofà podran conèixer els actors
al finalitzar la funció. Els socis te-
nen el sofà reservat per a les dues
funcions del dia 30 (19.30 i 22.00
hores) al Tívoli. Per optar a les dues

places de la tarda, han de trucar al
806.11.77.01 o enviar un SMS al
5522 amb la paraula Club1 (espai) i
el nom complet. Per a les dues pla-
ces de la nit, han de trucar al núme-
ro de telèfon 806.11.77.05 o enviar

un SMS al 5522 amb la paraula
Club5 (espai) i el nom complet. La
participació finalitza avui a la mit-
janit. A l’instant sabran si han
guanyat. EL PERIÓDICO contactarà
amb els afortunats.
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CRÍTICA DE TEATREb

‘EL GRAN SECRET’, l’amor en el teatre

AUTORS Albert Espinosa i Joan Font
DIRECTOR Joan Font
COMPANYIA Comediants
TEATRE TNC. Sala Tallers
ESTRENA 13 de desembre

Entre Albert Espinosa, que el
2004 va estrenar al Teatre Nacio-
nal de Catalunya El club de les pa-
lles, i Joan Font, director de Co-
mediants, s’han inventat El gran
secret, l’espectacle que fins al 7 de
gener es pot veure en aquest ma-
teix teatre. Saber amb certesa qui-
na part del resultat final corres-
pon a Espinosa i què és obra de
Font no és fàcil, donada la bona
relació dramatúrgica que els
uneix. Però és acceptable pensar
que al primer es deu el desenvo-
lupament argumental, el fons del
text, i al segon, l’excel.lent ritme,
els aspectes visuals, l’escenografia
i el color.

Dit això, cal aclarir que El gran
secret –hi ha una versió reduïda i
simplificada pensada per a hora-
ris paral.lels i per a un públic in-
fantil– és una obra plena d’in-
nocència, creada per distreure el
personal i simple en el seu sentit
més literal.

Comediants pretén explicar la
relació que hi ha entre l’amor i el
teatre, i ho fa repassant les diver-
ses etapes de l’art escènic, des de
l’època de les cavernes fins al tea-
tre actual, passant pels grecs, el
naturalisme i el teatre musical,
principalment. A favor d’El gran
secret hi ha el fet que la història
va a més, que supera una arrenca-
da que fa témer el pitjor i que en-
tre la música, el vestuari, les màs-

cares, l’escenografia i el ritme,
arriba a bon port. Jordi Bulbe-
na i Ramon Calduch firmen
aquestes determinants aporta-
cions.

El fil conductor de l’obra és
la presència de l’amor al llarg
de la història del teatre. En
aquest sentit, s’ha d’apuntar
que el discurs de Comediants
resulta una mica candorós, ex-
cessivament unit a una visió
feliç de la vida. Hi ha dosis
d’ironia i humor, però les in-
terpretacions no sempre són
convincents; elles –Txe Arana
i Maria Casellas– estan millor
que ells –Toni González, Ro-
ger Julià i Guillem Motos; mi-
llor elles que ells. L’esforç, això
sí, és meritori per part de tots
els actors.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

CRÍTICA DE MÚSICAb

SALVADOR MAS avança el Nadal

INTÈRPRETS OBC, Cor Lieder
Càmera i Salvador Mas
LOCAL Auditori
DATA 15 de desembre

El Nadal va arribar a l’Auditori
amb antelació: l’OBC va oferir un
concert amb tres de les sis canta-
tes que conformen l’Oratori de Na-
dal BWV 248, obra que Johann
Sebastian Bach va compondre
per ser interpretada durant les
festes nadalenques i que relata
amb alegria el naixement de
Crist. Una interessant versió de la
peça va ser la que va brindar Sal-
vador Mas al capdavant d’un
conjunt que, amb matisos simfò-
nics i romàntics, es va acomodar
amb facilitat a l’atmosfera barro-
ca, això sí, amb alguns dels prin-
cipals solistes de cada família
convidats per a l’ocasió. Mas va
aconseguir molt del que es propo-
sava des del podi: va obtenir un
acolorit tapís de textures tímbri-
ques i una atmosfera definida per
a cada passatge.

La direcció va estar magnífica-
ment emparada per un brillant
planter de protagonistes que fi-
nalment van aconseguir els ob-
jectius pretesos amb tenacitat: co-

mençant pel Cor Lieder Cà-
mera, compost per veus d’im-
pol.lut empastament, que va
fer un treball basat en el
matís, sempre avalat per veus
de qualitat. Es va escoltar espe-
cialment fantàstic el registre
agut de les sopranos. També
des de l’orquestra van enlluer-
nar les intervencions d’alguns
solistes com Mireia Farrés,
que va demostrar una vegada
més amb la seva trompeta una
musicalitat a prova de bomba
en qualsevol terreny, o el pri-
mer flauta, Christian Farroni,
d’exquisit fraseig i so pur. Tots
dos van ser molt aplaudits.

El repartiment solista vocal
va ser un altre encert. La ma-
duresa interpretativa del te-
nor Christoph Prégardien va
decantar la balança cap a un
clar positiu evitant una colora-
tura enredada. Els pigments
assopranats de la mezzo Kata-
rina Karnéus van portar la se-
va part del text a cotes altes
per la seva bellesa als harmò-
nics i la rotunda veu del baix
Nathan Berg va convèncer,
així com la claredat angelical
de la soprano Christine Wolff.<
MANEL CEREIJO

33 Joan Font.


