Del 22 de maig al 8 de juny de 2014

Baby Bum

ACCIDENTS POLIPOÈTICS
Xavier Theros & Rafael Metlikovez
Del 19 de juny al 6 de juliol de 2014

Tan
bonica
aquesta
nit
12 musicals a guitarra i veu
LA BARNI TEATRE

Marc Sambola & Marc Vilavella
Direcció Xavi Casan

Baby Bum

Accidents Polipoètics tornen
amb un recital de poesia, aforismes i accions, que es renoven cada dia segons la lògica
explosiva d’un globus punxat
en un parc d’atraccions.

En la infantesa vaig començar a sentir
veus a totes hores, després vaig descobrir
que era la mare. És discutible que l’home
que va descobrir les esdrúixoles estigués
pensant en el bé de la humanitat. Vaig
intentar llegir els seus llibres, però tenien
massa faltes d’ortografia. Un mariscal de
camp ve a ser com un militar de poble,
però amb més medalles. Al cel va posar
per testimoni i li va tocar pagar la fiança.
La poesia menteix per a portar-nos al llit o
per treure’ns d’aquest. Aquells que obliden
a què han vingut se’n van just per allà on
han entrat.
XAVIER THEROS I RAFAEL METLIKOVEZ

Tan bonica aquesta nit
Un recorregut pel teatre musical nord-americà des del seus
orígens fins a l’actualitat
Tan bonica aquesta nit (12 musicals a guitarra i veu) és un concert escènic, un recorregut cronològic que permet desplegar la
versatilitat interpretativa i musical de Marc
Vilavella i Marc Sambola: del naturalisme
a la commedia dell’arte; del cabaret més
tradicional a la performance més contemporània; de la fina ironia de Cole Porter a la
contundent veritat d’Stephen Sondheim...
El repertori repassa més de vuit dècades
de teatre musical nord-americà, d’històries
quotidianes en forma de cançó, destacant l’estrena en català de diverses peces
adaptades per l’ocasió per Jordi Galceran
i David Pintó.
Horaris dels dos espectacles
De dijous a dissabte a les 22 hores.
Diumenge a les 20 hores.
Preu 12 € Telf. 93 310 13 64

Venda d’entrades
El millor preu al nostre web:
www.laseca.cat
Taquilla de la sala
Tlf. reserves 93 310 13 64
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