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Temporada Alta anuncia 
les primeres subseus
El festival Temporada Alta tindrà aquest 2015 
dues noves seus: Torroella de Montgrí i Pa-
lafrugell. El director del festival, Salvador Su-
nyer, té la intenció d’estendre la cita més en-
llà de Girona. La Fundació Vila Casas patro-
cinarà les obres que es podran veure a l’Es-
pai Ter de Torroella i al Teatre de Palafrugell. 

Hi haurà quart concert 
d’U2 al Palau Sant Jordi
El grup irlandès U2 ha confirmat un quart 
concert al Palau Sant Jordi de Barcelona per 
al 10 d’octubre després d’exhaurir les entra-
des per als concerts dels dies 5, 6 i 9 d’octubre. 
Les entrades per al nou concert de la gira 
Songs of innocence es posaran a la venda di-
jous vinent, 19 de febrer.

Un singular 
realisme

‘Joc de miralls’ TEATRE LLIURE 111 DE FEBRER 

Annie Baker és una de les joves prome-
ses del teatre nord-americà actual, i 
Joc de miralls [Circle mirror transfor-
mation], el seu gran èxit fins ara. Una 
obra singular no tant pel que explica 

com, fonamentalment, per la manera com ho ex-
plica. L’autora ens convida a assistir a un curs de 
teatre per a adults impartit al llarg de sis setma-
nes en un centre cívic a l’imaginari poble de Sant 
Genís. Les eines que fa servir la professora (super-
ba Isabel Rocatti) són comunes en totes les es-
coles de teatre i, en l’actualitat, en tantes i tantes 
aplicacions terapèutiques adreçades a millorar el 
perfil psicològic d’una societat desconcertada.  

L’habilitat de Baker –la poètica que s’ama-
ga sota un conjunt de jocs trivials, sota uns exer-
cicis aparentment innocus– passa per facilitar 
amb intel·ligència la informació sobre els cinc 
personatges de manera fragmentària, i, el que 
és més important, a través de l’imaginari de l’al-
tre. Un estrany presenta i defineix un company 
com si fos ell. El que per separat pot semblar in-
significant i poc interessant va de mica en mica 
quallant el drama humà d’un grup de persones 
tocades pel present, el passat recent o, fins i tot, 
el remot. Persones molt reals que, com nosal-
tres, no construeixen frases ben lligades, que 
s’entrebanquen, que callen i omplen els silen-
cis d’intencions. L’obra es tanca amb un exer-
cici que plasma la veritat que amaga cadascun 
i ratifica la seva fragilitat. 

Juan Carlos Martel firma una direcció minu-
ciosa, acurada, precisa, tant pel que fa al ritme 
d’un espectacle força complicat, per la brevetat 
de les escenes i la consegüent profusió de fos-
cos, com per unes emotives interpretacions. 
Bons actors i actrius que traspuen l’interior del 
seus personatges, i entre ells una de jove, Ele-
na Tarrats, a l’altura de Jordi Martínez, Eduard 
Farelo o Aina Clotet.e

Crítica

BARCELONA
SANTI FONDEVILA

Un dels apartats 
més atractius i sor-
prenents és la mos-
tra de vestuari: la ca-
misa d’arlequí de la 
Dharma, la bata d’Al-
bert Pla –encara que no 
ho sembli, dissenyada per 
Antonio Miró– o l’americana 
amb la bandera de Tarragona que es 
van fer fer Els Pets per emular The 
Who. I, finalment, el quart bloc es-
tà dedicat al disseny. Edigsa i Con-
cèntric van revolucionar l’estètica 

de portades i car-
tells, gràcies a fotò-
grafs de renom (Co-
lita, Maspons, Pu-

vill, Fàbregas, Ayme-
rich) i artistes plàstics 

(Joan Miró, Enric Sió, 
Miquel Barceló, Jordi Ba-

tiste). L’exposició acaba amb 
una jukebox i una selecció de 100 
cançons de cinc dècades. “El pop, la 
música moderna, és la columna ver-
tebral de la cultura popular a casa 
nostra”, va sentenciar Gendrau.e 

En directe: Mazoni 
component durant 31 
dies i vuit concerts més

Mazoni es posarà a compondre en 
directe a l’aparador del Santa Mò-
nica al llarg del mes de març. Apro-
fitant l’exposició, iniciarà un cicle 
de residències al plató del centre, 
on s’obligarà a produir cançons per 
ensenyar-les cada dimarts en un 
showcase obert a 20 persones. L’úl-
tim dia, el 31, oferirà un concert-
espectacle amb els nous temes. “És 
un honor i un repte –deia ahir Jau-
me Pla– perquè els músics necessi-
tem estímuls nous”. Així celebrarà 
deu anys del seu primer disc i cinc 
del projecte 31 dies - 31 concerts. A 
més, cada divendres hi haurà doble 
concert al claustre de grups de l’es-
cena actual.  

Els actes paral·lels no s’acaben 
aquí. DJ Phil Musical (Òscar Dal-
mau) punxarà discos Concèntric i 
Josep M. Espinàs i Francesc Bur-
rull oferiran la taula rodona Els 
homes de fer feines de Concèntric. 
També es presentaran dos docu-
mentals: Dioptria 37+1, de Nolasc i 
Pau Riba sobre com aquest últim 
va crear el considerat millor disc 
del rock català de la història, i un 
film sobre la figura d’Ermengol 
Passola realitzat per la seva filla, 
Isona Passola, que presentarà amb 
Maria del Mar Bonet i Pau Riba. 

‘POPCÈNTRIC’  
L’exposició acaba amb una 

jukebox amb 100 temes dels 
últims 50 anys. FRANCESC MELCION 
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