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PAU 
VALLVÉ

Life vest under your seat

Auditori teatre Espai Ter de
Torroella de Montgrí,
dissabte 14  de març 
a 2/4 de 9 del vespre      

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu: ? euros

Per reserves, cal trucar al 972 18 64 45

TAL COM 
SOC

Cia. Pere Hosta
Escenaris 2020

Local social de Medinyà,
dissabte 21 de març 
a les nou del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l'entrada: 6 euros

Per reserves, cal trucar al 972 18 64 45

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda, 
i divendres 
de 8 del matí a 2 de la tarda

LAS ÁVIDAS
RAÍCES
Cos de Lletra

Escenaris 2020

L’Ateneu de Celrà, 
divendres 6 de març 

a les 8 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 14 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

HANNAH
WILLIAMS & THE
AFFIRMATIONS +

AIALA
Black Music Festival

La Mirona de Salt,
divendres 6 de març 
a les 10 del vespre 

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 20 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

2x1 TOT L’ANY 

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta

de subscriptor

MUSEU D’ARENYS
DE MAR

C. de l’Església, 37-39
d’Arenys de Mar

Preu de l’entrada: 3 €

5 ENTRADES
ANUALS

GRATUÏTES

Per a reserves 
cal trucar al   
972 18 64 45

MUSEU 
NACIONAL D’ART
DE CATALUNYA

Palau Nacional, Parc de
Montjuïc de Barcelona

2x1 TOT L’ANY 

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta

de subscriptor

MUSEU DE
LA XOCOLATA

DE BARCELONA
C. Comerç, 36
de Barcelona

De dilluns a dissabte, 
de 10 del matí a 7 de la tarda.

Diumenges, de 10 del matí 
a 3 de la tarda.

Els dimarts no festius, tancat 

Preu de l’entrada: 6 €

L’humor, com la cultura,
obliga a rellegir la realitat,
a ser crític amb el món
quotidià i uniformitzador.
La Societat Doctor Alonso
estrena, des de demà i fins
diumenge, Contrakant,
l’única peça de nova forna-
da de la constel·lació que
el Mercat de les Flors li ha
dedicat aquesta tempora-
da. La peça, que tot just
ha deixat l’espai de resi-
dència del Graner, plante-
ja fulminar el món dels a
priori dissenyat per Kant.
Ho fan amb la radicalitat
de començar de zero, d’as-
sumir el risc del fracàs i
d’entendre que, per molt
que s’hi vulguin enfrontar,
tots els occidentals tenim
Kant “en l’ADN”, comenta
el dramaturg i codirector
Tomàs Aragay.

Si Kant pretenia que tot
estigués sota control, amb
uns codis, ells aspiren a
rebatre’l construint una
conducta malaltissa, que
voreja l’absurd i el patetis-
me. Reivindiquen que els
objectes construeixen l’es-
pai i, des d’aquesta mirada
radical, aspiren a desfer
l’espai. L’espectador i l’ac-
tor viuen la incertesa al ma-
teix temps. Els vuit intèr-
prets tenen unes pautes de
conducta, però cada assaig

els ha portat a un lloc dife-
rent. A Contrakant volien
atacar la paraula, amb el
raonament oriental, però
l’han abandonat.

Els Dr. Alonso es carac-
teritzen, des de sempre,
per la voluntat de trencar
els codis; d’integrar cossos
poc habituals en les com-
panyies de dansa; de jugar
amb un punt d’humor per
trencar la rigidesa del dis-
curs, que sempre porta im-
plícit un matís polític, de
compromís, i per l’exigèn-
cia que l’espectador sigui
part activa en la peça. El
seu treball reivindica les
arts vives i la hibridació de
disciplines com un camp
imprescindible per posar-
se en risc. Ja ho van fer
quan, amb Roger Bernat,
van construir el projecte
de la General Elèctrica, al
peu de la Rambla. Ara rei-
vindiquen més sortida a les
arts vives (ja sigui entrant
en les programacions habi-
tuals del TNC, el Lliure i el

Grec, o habitant un espai
propi de mitjà format, com
podria ser al CCCB), sense
obviar la supervivència de
l’Antic Teatre del carrer
Verdaguer i Callís (“un ve-
ritable viver”, diu Aragay).

‘Constel·lació’ fins al maig
La constel·lació va comen-
çar la tardor passada recu-
perant Sobre la bellesa,
amb la qual, potser sense
pretendre-ho, es van con-
vertir en els precursors de
la mirada social a l’escena-
ri. L’altre muntatge que
completarà el cicle és una
revisió d’Andrei Rublev,
una paniconografia. Si
fins ara havien presentat
un format de poc més
d’una hora, ara s’atrevei-
xen a fer un visionament
complet de la pel·lícula (de
2 hores i 25 minuts). Com
si fos un film mut, que els
Dr. Alonso completen amb
elements que n’han propi-
ciat el visionament. El film
explica com un monjo rep
l’encàrrec de pintar una
capella. Mentre fa el tra-
jecte, veu l’horror de la
guerra. Quan, per fi, hi ar-
riba, es nega a pintar res.
S’adona que no hi ha lloc
per a la bellesa en un món
carregat de violència. La
peça és l’antagonista per-
fecta, admet Aragay, de la
que va obrir el cicle. Com
un acudit ben negre. ■

La Societat Dr. Alonso arriba a l’absurd

contradient el filòsof a ‘Contrakant’

‘Kant... inflas’?
Jordi Bordes
BARCELONA

Un detall de ‘Contrakant’, l’última experiència de la Societat Dr. Alonso, que estrenen demà

a la sala MAC del Mercat de les Flors ■ CAMILLE LAT
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La xifra

19
anys fa que es va constituir

la societat manllevant el nom

del seu dentista. El doctor

mai ha assistit a cap funció.
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