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P.J. Hermosilla 
vesteix de llarg el 
seu CD a Luz de Gas 
MÚSICA 3 Pedro Javier Hermosi-
lla (Barcelona, 1974), cantant fo-
guejat al circuit de bars, actor de 
cine (apareixia a Los años bárbaros) 
i teatre (va debutar el 2002 amb 
Amuleto de agua errante i va tornar 
amb Por un ratito en tus oídos) ves-
teix de llarg avui a Luz de Gas el 
seu quart disc, Nada se pierde, el 
primer que publica Vicious Re-
cords. El cantautuor ha coprodu-
ït l’àlbum amb Marcel Botella i 
ha masteritzat el compacte a No-
va York amb Greg Calbi.

Farruquito portarà 
‘Puro’ al Gran 
Teatre del Liceu
DANSA 3 El bailaor sevillà, que 
acaba de fitxar per a la promoto-
ra barcelonina Doctor Music, re-
presentarà el seu espectacle Puro 
al Liceu el pròxim 15 de març del 
2010 (les entrades es posaran di-
jous a la venda). Es tracta d’una 
obra composta íntegrament pel 
bailaor, en la qual es fa acompa-
nyar per un elenc de 14 músics, 
entre els quals destaca el cantaor 
i guitarrista Manuel Molina, per 
relatar els orígens i la història del 
flamenc. 

Pavement tocarà
al Primavera
Sound 2010
MÚSICA 3 Pavement, una de les 
bandes més influents del rock 
independent dels EUA, actuarà 
en la desena edició del Primave-
ra Sound, que se celebrarà el prò-
xim maig a Barcelona. El grup es-
tava retirat dels escenaris des del 
1999. Gabi Ruiz, director del fes-
tival, va assegurar: «No ens podí-
em imaginar el nostre aniversari 
sense ells». A més, ja s’han posat a 
la venda els primers abonaments 
a un preu de 95 €.  
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La cara més bruta 
de la política

rònicac

El Goya mostra els efectes de la corrupció amb un 

desajustat muntatge d’‘Un marit ideal’, de Wilde

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

En un moment en què els escàndols 
polítics i econòmics sacsegen el nos-
tre entorn, arriba al Goya aquesta al-
ta comèdia d’Oscar Wilde per recor-
dar-nos que la corrupció és tan vella 
com el món. O, com  a mínim, tan ha-
bitual com podria ser-ho en la socie-
tat victoriana. L’adaptació a l’època 
actual d’Un marit ideal feta per Josep 
Maria Mestres arriba en plena efer-
vescència del cas Gürtel i de l’escàn-
dol Millet. La cara més bruta de la po-
lítica, i també de la hipocresia de les 

convencions socials, puja a escena 
amb aquest desajustat i no ben re-
solt muntatge.
 Mestres, director de l’esplèndid El 
ventall de Lady Windermere del mateix 
autor al TNC, compta amb dos dels 
intèrprets d’aquell repartiment, 
Abel Folk i Sílvia Bel, i n’hi afegeix 
d’altres de l’star-system català, com 
Joel Joan i Mercè Pons, a més a més 
d’Anna Ycobalzeta, Camilo García i 
Carmen Balagué. Amb aquestes pe-
ces de gran ganxo s’esperava un con-
junt més ben confeccionat.
 Robert Chiltern (un correcte Folk) 
és el marit ideal per a la seva social-
ment exquisida dona, Victoria (una  
magnífica Pons). Però el polític bri-

33 Abel Folk i Mercè Pons.

llant i honest haurà de viure el seu 
viacrucis quan apareix Laura Cheve-
ley (una sofisticada Bel) per fer-li xan-
tatge. Ella juga amb el fosc passat de 
Chiltern i li demana que l’ajudi a sal-
var al Parlament un projecte frau-

dulent.
 Al voltant d’aquesta trama, que 
posa en perill el futur polític i del 
matrimoni del protagonista, gira 
la funció, en la qual té un rol deter-
minant l’astut milionari i fill de pa-
pà Arthur Goring (un Joel Joan molt 
en la seva línia actoral), mentre que 
la resta dels intèrprets, incloent-hi 
la germana de Chiltern enamorada 
d’Arthur (Ycolbazeta), complemen-
ten l’acció.

DARDS PRECISOS / Els diàlegs de saló 
de Wilde, que funcionen com dards 
precisos contra el poder dels diners 
en aquest món de falses aparences, 
omplen de contingut el muntatge, 
fins al punt que en l’ensopida pri-
mera part l’atenció se centra més en 
el seguiment del text que en la inter-
pretació.
 En la continuació de l’obra, que 
és quan Joel Joan desenvolupa totes 
les seves possibilitats histriòniques, 
la peça guanya en agilitat i s’arriba 
a un final que, com amb freqüència 
passa avui dia, rehabilita uns perso-
natges sense cap mena d’integritat 
moral. H

Repartiment 
estel·lar en el nou 
film de Collet-Serra
CINE 3 El director barceloní esta-
blert a Los Angeles Jaume Collet-
Serra (La huérfana) dirigirà Liam 
Neeson, Diane Kruger (Malditos 
bastardos) i January Jones (Mad 
men) en el seu pròxim treball, el 
thriller Unknown white male. La pel-
lícula relata la història d’un home 
que es desperta d’un coma (Nee-
son) i descobreix, aterrit, que una 
altra persona ocupa el seu lloc i 
que ningú el recorda. El rodatge 
s’iniciarà el mes de gener.

via treballat mai. Després de Girona, 
l’espectacle recalarà al Teatro de la 
Abadía (Madrid) i, a l’estiu, s’instal-
larà al Teatre Nacional (Sala Gran). 
 Dunas, de Sidi Larbi i Pagés, és un 
espectacle subtil i lluminós. «És com 
la sorra del desert: transformació i 
llibertat», assegura el creador belga 
d’origen marroquí, que es mostra 

33 Descens als inferns 8 Els actors de ‘Dies irae’, muntatge de Marta Carrasco, en un assaig de l’obra.

Girona es converteix aquesta nit 
en epicentre de la dansa amb dues 
importants estrenes:  Dies irae (Tea-
tre de Salt), una ambiciosa propos-
ta de de dansa-teatre de Marta Car-
rasco basada en el Rèquiem de Mo-
zart interpretada per 13 artistes, i 
Dunas (Teatre Municipal), la prime-
ra col·laboració entre la gran baila-
ora María Pagés i el cèlebre coreò-
graf contemporani Sidi Larbi Cher-
kaoui, amb música en directe àrab 
i andalusa. Els dos muntatges es 
presenten en el marc del festival 
Temporada Alta. 

Música anticlerical

El de Marta Carrasco és una mena 
de baixada als inferns amb imatges 
molt impactants. L’acció transcor-
re en una espècie d’església aban-
donada habitada per esperits i és-
sers com sortits d’un malson. En 
lloc de centrar-se en la ira de Déu 
del Rèquiem o missa de difunts de 
Mozart, ella se centra en la còlera 
dels humans davant de la injustí-
cia. «Per a mi aquesta música té al-
guna cosa d’anticlerical i irreve-
rent; per això parlo de les barbari-
tats comeses per l’Església contra 

la dona, de com li ha tapat la boca», 
diu Carrasco. La creadora i directo-
ra serà també intèrpret ocasional. 
«M’he fet un vestit per poder sortir 
i participar en alguna escena coral 
quan em doni la gana i sense avisar», 
alerta als actors, ballarins i cantants 
de l’equip, provinents de Madrid i 
Barcelona, amb els quals que no ha-

MARTA CERVERA
BARCELONA

Temporada Alta en dansa

DAVID RUANO

Marta Carrasco carrega contra la injustícia a ‘Dies irae’, inspirada en el ‘Rèquiem’

de Mozart H Sidi Larbi i María Pagés uneixen flamenc i ball contemporani a ‘Dunas’

GIRONA ACULL AVUI L’ESTRENA DE DUES INTERESSANTS COREOGRAFIES

encantat amb l’experiència de ba-
llar amb sabates i talonejar. «El fla-
menc, a diferència de la dansa con-
temporània és molt emocional», afe-
geix. Estrenat a Singapur amb gran 
èxit, Dunas es veurà, després de pas-
sar per Girona, divendres a Sant 
Cugat del Vallès. Després iniciarà 
una  gira mundial. H


