A HUM ABOUT MINE EARS
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La Tempesta de Shakespeare és la temàtica escollida per la cantant i compositora Clara Sanabras
pel seu nou treball A Hum About Mine Ears, una suite de cançons per veu solista, cor mixt i
orquestra simfònica. El cicle de 45 minuts de duració, amb les seves diverses influències musicals,
des de clàssica, passant per folk, jazz i blues, és una atractiva proposta com a primera part d’un
concert simfònic.
Molt més que una banda sonora per una obra teatral, A Hum About Mine Ears explora els temes
principals de La Tempesta (la pèrdua i el retrobament, l’exili i la reunió), subratllant la universalitat
de l’última obra de Shakespeare, però també desenvolupant i adaptant els continguts a
l'experiència pròpia de la seva compositora, com a dona, com a músic i com a emigrant.
La veu de Clara Sanabras broda l’enregistrament, el qual també compta amb la col·laboració de
la magnífica orquestra britànica Britten Sinfonia, del violinista estel.lar Nigel Kennedy, la cantant
folk Lisa Knapp i els cors mixtos Chorus of Dissent, London Voices i The Wallbangers, dirigits per
Harvey Brough.
Sanabras ha decidit musicar cinc dels escrits més coneguts de l’obra del bard, i escriure cinc nous
texts, situant als personatges en un context contemporani i atemporal - amb una poderosa visió de
l’esperit Ariel com un hippie de festival, de Miranda com una dona lliure i independent,
emancipada del seu pare, el mag Pròsper, i de Caliban com un marginat de la societat, com a
“home del blues”.
“… una obra encisadora, de gran colorit, inspirada per Shakespeare que viatja pel blues, amb
ritmes de vals, influències avantguardistes i ecos de música popular europea” Mark Ellen - The
Word
Nascuda a França, criada a Barcelona i establerta a Londres, Clara Sanabras és una artista versàtil
i polifacètica. Com a cantant i multi-instrumentista, apareix en nombroses bandes sonores de
Hollywood com “El Hobbit”, “Els Jocs de la Fam”. “Blancaneus i la Llegenda del Caçador”,
“Cristiada” - hi ha col·laborat amb James Horner (Titanic), Howard Shore (El Senyor dels Anells),
James Newton-Howard, Alberto Iglesias, Eliseo Parra, Cobla Sant Jordi, Nigel Kennedy, Jarvis
Cocker, Natacha Atlas i aparegut en gran pantalla al costat de Al Pacino a “El Mercader de
Venecia”. Com a cantautora i compositora, ha enregistrat cinc discs de música pròpia, i actuat en
prestigioses sales internacionals com Sydney Opera House, La Scala Milan, Royal Albert Hall, i a
l’Auditori de Barcelona, a on actuarà com a solista amb la banda sonora de la producció TitànicLive, amb música de James Horner el 14,15 i 16 d’Octubre 2016.
A Hum About Mine Ears està dedicada a James Horner (1953-2915), gran amic i col·laborador de
Clara Sanabras.

A HUM ABOUT MINE EARS
Més informació sobre A Hum About Mine Ears:
* Web Clara Sanabras: www.clarasanabras.com
* Tràiler i entrevista gravada al Barbican: https://www.youtube.com/watch?v=vGE2MeClpfA
* Vídeos de l'actuació al Barbican el 6 de març del 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=rMPUFIvXkCo
https://www.youtube.com/watch?v=3jUO_camRbw
Video promocional “Enter Ariel”: https://vimeo.com/147757971
Requeriments orquestrals:
2 Flautes
2 Oboès
2 Clarinets, Baix Clarinet, Saxofòn (Alto)
2 Fagots, Contra Fagot
4 trompes in Fa
3 Trompetes
2 Trombons, Baix Trombó
Tuba
Percussió (1 músic)
Timps
Cordes - 6, 6, 5, 5, 3
Requeriments corals:
Cor mixt SATB (de 30 a 150 cantants)
Mínim 4 assajos corals, 2 amb l’orquestra: un previ, un el dia mateix del concert.
Solistes convidats (opcionals):
Violí solista pel tema “The Tempest, Himself”
4 Solistes vocals ATTB
DIRECTOR CONVIDAT (opcional)
Harvey Brough (caixet per determinar)
Caixet Clara Sanabras:
Caixet per concert: 3000 Euros
Veu, guitarra elèctrica i harmònium portàtil. El caixet inclou assistència als assajos, preparació
prèvia, concert.
Lloguer de partitures: a través de Clara Sanabras i Harvey Brough (www.harveybrough.com -harveybrough@mac.com)

Versió alternativa per quartet de corda, piano, contrabaix i percussió. Partitura també
disponible.

Representació: Chordà Comunicació, SL - Neus Chordà - neus@neuschorda.com - +34 630 043 672
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Clara Sanabras,
catalana resident a
Londres, s’aproxima
a ‘La tempesta‘ de
Shakespeare en el
seu últim treball.
SIMON WEBB

A HUM ABOUT
MINE EARS
Clara Sanabras
Discogràfica:
Smudged Discs

400 ANYS DE LA MORT DE SHAKESPEARE GUILLEM VIDAL

El brunzit de
la tempesta

E

ntre els esdeveniments commemoratius dels quatre-cents anys de la
mort de Shakespeare aquest any a
Londres hi ha l’estrena del projecte musical d’una catalana. Es tracta d’A Hum
About Mine Ears (‘Un brunzit en les meves orelles’), immersió amb cor i orquestra, i en clau de singular òpera-folk, en la
que es creu que va ser l’última obra escrita
del dramaturg de Stratford: La tempesta
(1611). Sanabras, una d’aquelles artistes
amb creixent ressò internacional que frisen, tanmateix, per veure les seves obres
estrenades a Catalunya, va publicar el disc
el mes passat coincidint amb un recital,
amb notable ressò mediàtic, al Barbican
Concert Hall londinenc.
“Fa molts anys vaig participar en una
representació de La tempesta al Globe
Theatre de Londres i vaig quedar impactada per la interpretació de Vanessa Redgrave. Jo encara no dominava gaire l’anglès, i
Shakespeare em sonava com si fos música.
Des d’aleshores sempre havia tingut al cap
la idea de musicar La tempesta”, afirma Sanabras, que va anar a Anglaterra a estudiar
música antiga i va acabar fent “músiques
de tot tipus”. Conscient que La tempesta
era, precisament, una de les obres shakespearianes més actuals –“cada dia veiem
per televisió gent a la recerca d’una nova
terra”–, Sanabras se situa vint anys després
del temps en què se circumscriu l’obra i

canvia els destins de personatges com ara
Miranda, a qui emancipa del seu pare. Hi
participen la Britten Simfonia, una de les
orquestres de cambra més antigues del
Regne Unit, el reputat violinista Nigel
Kennedy –“quan vaig tenir escrites les
músiques de tots els personatges vaig adonar-me que em faltava la tempesta en si, i
no hi havia ningú millor que Nigel per representar-la”– i un cor d’aficionats del barri on viu: Stoke Newington.
Tot i la gran acollida que ha rebut A
Hum About Mine Ears al Regne Unit, Sanabras no sol actuar tant a Catalunya amb
els seus projectes com ho sol fer posant
veu en escena a les bandes sonores de
grans produccions de Hollywood com
Gladiator o El senyor dels anells. “Mai

m’havia plantejat fer-ho perquè ni tan sols
sabia que existia aquest camí, però aquests
projectes em permeten explorar altres maneres de cantar i, a continuació, fer-me-les
meves. Sempre he estat una artista molt
camaleònica. M’agrada canviar de pell i
explorar els espais existents entre els gèneres”, admet Sanabras, admiradora tant de
Bach com de Cocteau Twins i amb una vida discogràfica que inclou projectes dedicats a les cançons de l’exili de la Guerra Civil i discos més de cantautora. A Hum
About Mine Ears està dedicat a James Horner, malaurat compositor de la banda sonora de Titanic i admirador confés de Clara Sanabras, a qui va convèncer per participar en la interpretació en viu de la música de Titanic. ❋

Dossier

POP G. VIDAL

Els sonets quasi futuristes de Shakespeare... i Rufus

L’

aproximació shakespeariana musical més esperada d’aquest 400è
aniversari és, segurament, Take
all my loves, el nou disc de Rufus Wainwright. L’àlbum, a la venda divendres vinent via Deutsche Grammophon (segell
icònic de la música clàssica amb cada vegada més sensibilitat envers el món del
pop), es centra en nou sonets del dramaturg britànic, uneix el cantant amb actors
com ara Helena Bonham Carter, Carrie
Fisher i William Shatner i es cuinat des de
fa deu anys, quan el director d’orquestra
Michael Kamen li va demanar a Rufus una

versió de Where In Disgrace
with Fortune and Men’s Eyes
(Sonnet 29), que ara, en el disc,
es pot escoltar en veu de Florence Welch. Uns anys més
tard, un altre encàrrec –el que,
el 2009, li va fer Robert Wilson
per a una producció teatral– faria acabar de despertar la passió
shakespeariana del cantant, que
ja va incloure tres sonets a All
Days Are Nights: Songs for Lulu
(2010) i, ara, hi dedica un disc
sencer.

TAKE ALL MY
LOVES
Rufus Wainwright
Discogràfica:Deutsc
he Grammophon

“Quan et submergeixes en
aquests sonets t’adones que tenen una qualitat eterna, gairebé
futurista. El llenguatge i els sentiments són plenament contemporanis. La sexualitat,
l’amor o l’odi es mostren tan
cruament que resulten absorbents”, ha dit Wainwright. En el
disc també hi participen la seva
germana Martha, la veteraníssima actriu alemanya Inge Keller
i la BBC Symphony Orchestra
dirigida per Jayce Ogren. ❋
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MÚSICA

Clara Sanabras nació en
Barcelona, pero se ha hecho
un nombre en Inglaterra.
Su música va de las bandas
sonoras modernas al ‘folk’
mediterráneo. Poco a poco,
será profeta en su tierra.

De Londres
a Hollywood

En la primera de las películas de la trilogía El hobbit hay un momento especialmente emotivo en el que las Águilas, convocadas por el mago Gandalf, salvan a
Thorin Escudo de Roble de un ataque fatal de una horda de orcos. Entonces, una
voz etérea y misteriosa flota en la pantalla, mientras el rey enano y Bilbo Bolsón
surcan los aires: es la de Clara Sanabras.
«Surgió un poco por casualidad», cuenta
la propia Clara. «Yo canto en un pequeño
grupo, London Voices. Hacemos muchas
sesiones de grabación en los estudios
Abbey Road, y un día me reclamaron para grabar una voz solista para la película
de Peter Jackson. James Horner la necesitaba con urgencia y además había que
hacerlo en Nueva Zelanda. Acepté y fui».
No es la única película en la que podemos escuchar su voz. En la banda sonora
de Los juegos del hambre, que compuso
James Newton-Howard, también se la
puede detectar. Ha trabajado incluso con
James Horner. Pero Clara Sanabras es
mucho más que una voz atmosférica de
alquiler. Desde que se instaló en Londres
con 18 años, primero para estudiar en la
Guildhall School of Music and Drama, y
más tarde desarrollando su propia propuesta musical, esta barcelonesa –aunque
nacida en Ruan– ha ido dando forma a un
estilo personal, difícil de categorizar, en el
que se combinan su gusto por la música

medieval, su curiosidad por el folk medi- en el papel de Miranda –«una Miterráneo, las canciones para cine o mu- randa emancipada, que no admite
sicales y un toque clásico muy particular. recomendaciones sobre lo que de«A este sonido he llegado siendo una be decir o con quién se tiene que
antisistema de la música», explica Clara. casar»– y se deja acompañar por la
«Lo normal es que te atraiga un género, Britten Sinfonia, el Chorus of Dissent
ya sea el folk o la clásica, y te centres en y el famoso violinista Nigel Kennedy.
él. Pero me atrae lo que está en medio
«Este disco está inspirado en mi primede todo. No los géneros concretos, sino ra experiencia shakespeariana en Lonlas fronteras entre ellos. Si tienes curio- dres. Poco después de que reconstruyesidad de verdad, ¿por qué tienes que es- ran el New Shakespeare Globe, fui a una
coger y limitarte?».
representación de La tempestad en la que
Clara ha diversificado su carrera en di- Vanessa Redgrave interpretaba a Próspeferentes frentes. El más conocido, el que ro. Su soliloquio me sonó muy musical y
más le ha aproximado al público interna- me animó a investigar más sobre la obra
cional –y también al barcelonés; ya ha vi- y su simbolismo». Para Clara, La tempessitado dos veces L’Auditori–, es el de voz tad sigue siendo una pieza extraordinasolista en esos espectáculos en el que una
orquesta sinfónica toSu nuevo disco es ‘A hum about
ca la banda sonora de
una película de éxito,
mine ears’, una versión personal
proyectada en directo.
de ‘La tempestad’, de Shakespeare
Clara se ha encargado
de las partes vocales
de Enya y Lisa Gerrard en, respectivamente, El señor de los riamente moderna, que nos habla sobre
anillos y Gladiator. «Son experiencias las preocupaciones del siglo XXI. «Es una
muy gratificantes, porque hay mucha co- lucha por la propiedad en una isla desiernexión con la orquesta. Al principio, los ta. Dos personas que no se pueden poner
músicos creían que yo venía del pop, así de acuerdo. Seguimos igual».
que tener formación clásica ayuda muPoco a poco, empieza a ser conocida
cho». El proyecto en el que está enfrasca- en Barcelona, ciudad que siente como suda ahora es Titanic, que debería pasar ya –«aquí están mi madre y muchos amipor Barcelona el próximo otoño.
gos»–, y que le despierta nostalgia cada
De todos modos, lo más inmediato es vez que viene. «Visito Barcelona porque
un proyecto personal en el que se ha vol- he encontrado mi lugar en Londres, y de
cado en los últimos años y que la lleva al ahí he dado el salto a Hollywood», cocorazón de la obra de William Shakes- menta. «Pero estaría bien que para volver
peare. El último disco de Clara, titulado A a casa no tuviera que dar tanta vuelta».
hum about mine ears (Smudged Discs, Su nuevo espectáculo lo estrena este sá2015), es una reinterpretación musical de bado en el Barbican de Londres. Con
la obra La tempestad, en la que se mete suerte, aquí lo veremos pronto.
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Clara Sanabras,
que acaba de
presentar un nou
disc, en una imatge
promocional

L’èxit britànic
de Clara Sanabras
ALBERT LLADÓ

A hum about mine
ears, 2015

Els paletes que estan treballant al
seu apartament han sintonitzat
una emissora de música pop. No
reconeix què és exactament, però
la seva curiositat l’obliga a interes
sarse pels recursos i les melodies.
“Donen bon rotllo”, diu. A l’altre
costat de la pantalla, via Skype, hi
ha la barcelonina Clara Sanabras,
establerta a Londres des que als 18
anys es va traslladar a la capital bri
tànica per estudiar Música Antiga
a la Guildhall School of Music and
Drama.
“La meva dieta, quan vaig arri
bar aquí, era una combinació de
Cocteau Twins i Bach. He arribat a
la conclusió que no són tan dife
rents”, afirma la cantant i composi
tora, que també està molt atenta a

les múltiples maneres de recuperar
el folk que han sorgit en els últims
anys.
La vocació de Sanabras estava
clara des de molt petita. Filla de
músics, decideix que vol formarse
amb els millors per, després, llan
çarse al seu propi viatge. No hi ha
manera d’encasellar els seus pro
jectes, molts i variats . “M’interessa
especialment el vincle entre els di
ferents gèneres. Sóc antisistema
amb això, m’agrada anar a contra
corrent”. El seu motor, doncs, és la
mixtura, la frontera. Allà busca la
seva veu en tots els sentits. La tra
dició per a ella és una eina, un llegat
que cal palpar fins a escoltar el seu
batec ara i aquí. Toca, entre altres
instruments, l’harmònium indi, la
guitarra barroca, la mandolina, el

llaüt, i ha experimentat amb les po
lifonies medievals. No es tracta de
nostàlgia ni de simple arqueologia.
“Els instruments dicten com serà
la cançó. Però, quan componc,
m’interessa moltíssim la narrativa.
Tiro de l’oral. Com quan es passa
ven les notícies de muntanya a
muntanya, el que anomenaven el
cant i l’eco. El més important és ex
plicar històries, contes. La música
està en el llenguatge mateix”, ens
diu, mentre els paletes segueixen,
de fons, amb les seves particulars
melodies.
El seu espai és la multiplicitat.
Interpreta, sense problema, en ca
talà, castellà, anglès i francès. Com
a solista, ha viatjat per tot el món
amb algunes de les millors orques
tres. Tot i això, el seu primer gran

èxit el va obtenir sense saberho.
Una fan de la telenovel∙la mexicana
La reina del Sur es va obstinar a co
nèixer l’autora de la cançó Nada
igual, que va arribar a ser número u
a les llistes d’iTunes al país ameri
cà. Ningú no sabia res de la respon
sable del tema, i internet bullia amb
tota mena de teories. El misteri va
quedar resolt quan aquesta segui
dora la va localitzar. “Va ser una
col∙laboració (el 2006) amb algú
que després va vendre la cançó
sense dirm’ho i sense posarhi el
meu nom. Cinc anys després
aquesta dona em va trobar i em va
explicar que cada vegada que els
protagonistes es feien un petó la
meva veu hi era. Quina gran sor
presa!”, aclareix Sanabras, que riu
quan recorda que, a partir de lla

cinema en carn i ossos

Fotograma de la pel∙lícula ‘El Hòbbit’

ARXIU

Malgrat que defensa que s’acosta a la música des
de la narrativitat, el cert és que Clara Sanabras ha
recorregut mig món (des de Glastonbury fins a la
Sydney Opera House) gràcies a la seva relació
amb el cinema. No només ha participat en bandes
sonores com Els jocs de la fam o El Hòbbit, sinó
que ha estat la solista elegida per a les versions
escèniques d’El senyor dels anells y Titanic. Ha
treballat, entre d’altres, amb James Horner, Ho
ward Shore, Nigel Kennedy o Jarvis Cocker. Al
gener va visitar L’Auditori amb l’espectacle Gla
diator. “He tornat a Catalunya via Hollywood. És
un viatge massa llarg”, fa broma. La seva relació
amb la imatge no és nova. Va il∙lustrar ella matei
xa els seus primers discos. “Veig les meves can
çons com a petites vinyetes. Sempre he dibuixat”,
diu, reconeixentse “una persona molt visual”.
“El poder de la imatge amb el poder de la músi
ca és gairebé el producte complet. No m’havia
plantejat dedicarme a això com el meu principal
objectiu, però té molt sentit. Necessiten algú amb
molta curiositat, que pugui llegir la música i que
pugui transformarse com un camaleó”, explica.
“És un repte molt interessant. I m’agrada molt
canviar de pell”. A. LL.

Allà es va adonar de la musicalitat
que amagava la peça del Bard. Anys
després, un cor del barri on viu,
Young Dissenters, li encarrega un
projecte en el qual, a través de la se
va veu, posi en dubte l’establert. I
així és com adapta alguns dels frag
ments de l’obra per, per exemple,
emancipar el personatge femení de
Miranda. Si al seu àlbum anterior
hi ha una especial preocupació per
l’exili, aquí també apareix quan
ressuscita l’esclau i salvatge Calibà
(ens diu: “I’m used to living in exi
le”). “És el que em fascina de la pe
ça. És molt important, avui, parlar
ne. De qui és l’illa? De qui ha arri
bat, encara que sigui el duc de Milà,
o del que ja hi era? Shakespeare ja
apuntava moltes de les coses que
veiem cada dia a les notícies”, diu
Sanabras, que afegeix: “Es va inspi
rar en un naufragi real. I jo m’inspi
ro en ell per explicar els actuals
naufragis de la societat”.
El mateix personatge, en el pri
mer tema del disc, ens adverteix de
la “necessitat de somiar”. Això és,
també, la música per a la cantant.
Acaba A hum about mine ears amb
el soliloqui de Pròsper, on desco
brim que, per ser lliure, és necessa
ri saber perdonar. “És una gran lli
çó que costa molt d’aprendre. Es
tracta de perdonar i d’acceptar que
la màgia s’acaba. Abans de la mà
gia, les muntanyes eren muntanyes
i els rius eren rius. El mag que avui
ens observa a tots és internet... Som
addictes a estar connectats. I cal
saber estar sols, amb nosaltres ma
teixos”. Al final, acaba, “no deixem
de ser un animal salvatge”. |

ESCENARIS
Dissabte, 27 febrer 2016

Llegint una biografia del seu
besavi Joan Llongueras (va
musicar el seu poema El recer
del vol dispers a Songs of spa
nish exile), Clara Sanabras va
descobrir que era descendent
dels sioux. I els seus pares,
que van fer gira durant anys
amb Antonio Gades, la con
nectenambunaespècied’àni
ma gitana. I aquesta voluntat
per mantenir el contacte amb
lesarrels,barrejadaambcerta
voluntat de nomadisme, ca
racteritza tot el que fa.
“Tornar a les essències ho
he fet de manera inconscient.
Però cal tornar a la natura.
Milloranaralamuntanyaque
prendre’s un valium”, fa bro
ma. “Mai no m’he sentit ge
nèticament només d’una raça
o religió. Sempre m’ha inte
ressat el viatge dels avantpas
sats. Crec que tots som ger
mans”. I afegeix que musical
ment, com quan ha treballat
amb jueus i àrabs, “sempre he
estat una mica la goma d’en
ganxar,lapersonad’entremig
amb qui s’identifiquen els uns
i els altres”. “Crec que és un
bon lloc des d’on guanyar
perspectiva”, reconeix, cada
vegada més convençuda que
aquest és el seu veritable tra
jecte. A.LL.

vors, li van arribar fins i tot propos
tes de matrimoni de seguidors de
La reina del Sur.
En el seu penúltim treball, El vol
dispers, col∙labora amb Eliseo Par
ra i la Cobla Sant Jordi. Com
s’aconsegueix arribar a la màgia
amb músics tan diferents que mol
tes vegades no coneixes anterior
ment? “Necessites coratge. I cal
posar cor en tot. La inspiració és
una energia que va d’un costat a
l’altre i que no pots controlar”.
Aquest treball, en què tradueix a
l’anglès poemes de Pere Quart (Ab
sència) o Salvador Espriu (Assaig
de càntic en el temple), i també can
çons sefardites, d’alguna manera
l’ha fet connectar de nou amb el
país que la va veure créixer. “Espa
nya viu un exili intern”, arriba a
afirmar. Cita Frida Kahlo per ex
plicar com veu el debat identitari a
Catalunya: el que més importa és la
“noil∙lusió”. “En la política s’ha
perdut tota la dignitat. És molt trist
estar sempre enfadat amb els veïns
del costat”, es lamenta. “La gent
necessita tornar a conèixer la seva
història, però per tenir més opinió
pròpia, perquè les discussions si
guin més interessants”, defensa
Clara Sanabras.
El 6 de març presenta al Barbi
can Music Hall el seu últim disc, A
hum about mine ears, una relectura
de La tempesta que commemora
els 400 anys de la mort de Shakes
peare, i que ha comptat amb la
prestigiosa Britten Sinfonia. La
compositora, quan encara no par
lava massa bé anglès, va treballar
durant un temps al mític Globe.

Cultura|s La Vanguardia

ànima gitana
i sang sioux
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Amb una carrera que s’acosta igualment i sense complexos a la música antiga, el folk o el cinema,
la cantant i compositora catalana establerta a Londres presenta el seu nou treball, ‘A hum about mine
ears’, una relectura de ‘La tempesta’ als 400 anys de la mort de Shakespeare
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La novela
póstuma
de Semprún

SECTOR EDITORIAL

El Nobel regresa el 3 de marzo a librerías
con ‘Cinco Esquinas’, ambientada en la
violenta Lima de Fujimori y Montesinos.
El periodismo sensacionalista en la picota.

M. N.

Era la primera novela de definitiva
serie autobiográfica que tenía proyectada que no pudo ser y quedó en
el limbo cuando le sorprendió la
muerte en junio de 2011. En ella
cuenta las vicisitudes de un joven estudiante de filosofía de una familia
desgarrada por la Guerra Civil que
es arrestado en 1943 por la Gestapo
y torturado, como miembro de la Resistencia francesa, antes de ser enviado junto a otros tantos anónimos
combatientes del nazismo al campo
de concentración de Buchenwald. Y
en el relato preciso y a la vez pudoroso con el horror se intercalan agudas reflexiones sobre la fraternidad
y la solidaridad frente a la injusticia
y la tiranía. Se trata de la novela póstuma de Jorge Semprún, Ejercicios
de supervivencia, que Tusquets lanza el 1 de marzo con prólogo de Mario Vargas Llosa.

Lecciones
de periodismo
MATÍAS NÉSPOLO

Una tórrida escena lésbica entre
dos bellas damas de la sociedad limeña, Marisa y Chabela, abre la
historia. Pero no es más que sal y
pimienta quizá para sugerir la hipocresía o la doble moral de la clase dirigente. Porque la nueva novela del Nobel Mario Vargas Llosa no
trata de amores clandestinos, sino
del deber ser del periodismo y su
peligrosa adulteración en amarillismo o arma política de difamación.
Mientras las amantes se solazan,
el rico ingeniero Enrique Cárdenas, marido de una de ellas recibe
la visita de Rolando Garro, director
del nauseabundo semanario Destapes con las fotos de una orgía en la
que participó, que intenta extorsionarlo. Cárdenas recurre al otro marido engañado, su gran amigo el
abogado Luciano Casabellas, pero
para cuando tome cartas en el
asunto estallará el escándalo, entre
los toques de queda y la violencia
de Sendero Luminoso. Como si
fuera poco, Garro aparece asesinado en el marginal y emblemático
barrio limeño de Cinco Esquinas y
la trama se complica, porque su
fiel discípula, la reportera Julieta
Leguizamón, no cejará hasta conocer la verdad, aunque reciba las
presiones del Doctor, el amo y señor del Perú en las sombras. Trasunto demasiado reconocible de
Vladimiro Montesinos, corrupto e
implacable jefe de los servicios secretos de Fujimori, hoy en prisión.
De eso trata la nueva novela Vargas Llosa, que llegará a las libre-

rías el próximo 3 de marzo. De la
lacra del periodismo amarillo y la
perniciosa manipulación política
de la prensa, pero también del
compromiso moral de un oficio
que bien ejercido puede ser un arma letal contra un régimen corrupto. «Esas dos caras del periodismo
son uno de los temas centrales de
Cinco esquinas», reconoce el peruano que el 28 de marzo cumplirá
80 años. Para celebrarlo Alfaguara
reedita ocho de sus novelas fundamentales, con cubiertas ilustradas
por ocho grandes artistas, de Barceló a Botero. Casi nada.

El escritor
peruano Mario
Vargas Llosa.
ENRIQUE CARRASCAL

ADDENDA

Talents exiliats
RAFAEL VALLBONA

Tinc al davant dos discos d’una qualitat
i originalitat extraordinàries: Boston
Bridges, del guitarrista Albert Bello i el
violinista Oriol Saña i El vol dispers, penúltim de la cantant i compositora Clara Sanabras.
Per descobrir-los, Bello i Sañas toquen dimarts que ve
al Molino, i Sanabras presenta A Hum About Mine
Hears, amb La Tempesta, de Shakespeare, de fil conductor, al Barbican de Londres el dia 6.
Albert Bello i Oriol Saña, músics i professors de
l’EMMCA de l’Hospitalet, van editar fa dos anys un
primer treball, Experiment 1.0, on rendien culte a
Django Reinhardt amb mestria. Ara van més enllà i
proposen una reinterpretació contemporània del
swing i el jazz gitano de primers del segle XX de dues
maneres: tendint ponts amb EUA, bressol del jazz, i
buscant el diàleg amb instruments moderns i d’altres

Dos Passos
abre sede
en Barcelona
M. N.

allunyats del jazz, com l’arpa. I ho han fet a Boston,
convidats pel Berklee College of Music i amb músics
com Darol Anger, Casey Driesen o Jason Anick, el
més granat del jazz manouche d’allà. Resultat; un disc
atrevit de brillant resultat que hauria de ser imprescindible en la música d’un país.
Clara Sanabras és una cantant, compositora i instrumentista d’una radical exquisidesa, i el disc d’una
elegància que no s’estila: bell, poderós i farcit d’atmosferes vocals i instrumentals que flueixen entre l’enyor
i l’esperança, diu moltes coses, com que la seva autora l’ha fet des del refugi londinenc que l’acull a falta
d’un país capaç d’assumir com a propi un art que va
més enllà de la tonada joiosa que embriaga l’audiència i sedueix els mèdia locals, només interessats en
l’eficàcia dels missatges banals.
Sanabras, Bello i Saña són artistes en l’exili on la
cultura situa el talent.

Fundada en 2003 por Palmira Márquez y Miguel Nunárriz la agencia literaria y de comunicación Dos Passos
se ha ganado a pulso en la plaza madrileña. Hace dos años comenzó una
estratégica operación de expansión
con el lanzamiento del premio Dos
Passos de primera novela, en colaboración con Galaxia Gutenberg y patrocinio del Ámbito Cultural del Corte Inglés. Ahora da un paso más allá y tiende un puente con la capital de la
edición literaria en lengua española.
La agencia abre sede en Barcelona,
pero más que como filial la estructura
proyectada responde a casa asociada
en coordinación, porque al frente de
Dos Passos se sitúa Laura Santaflorentina, ex jefa de prensa de RBA durante los últimos 15 años y responsable de comunicación de Mascarell.

Els llibres més venuts
FICCIÓ

NO FICCIÓ

M La chica del tren | Paula Hawkins | Planeta | 19,50€

MEl nombre de Dios es misericordia | Papa Francisco | Planeta | 17 €

¿Estabas en el tren de las 8.04? ¿Viste algo sospechoso? Rachel, sí.
El bestseller que arrasa en las listas de EEUU y el Reino Unido.
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Las aguas de la eterna juventud Donna Leon
Los besos en el pan
Almudena Grandes
Paris-Austerlitz
Rafael Chirbes
Ante todo, no hagas daño
Henry Marsh
El secreto de la modelo...
Eduardo Mendoza
Martina con vistas al mar
Elisabet Benavent
Aquella porta giratòria
Lluís Foix
L’amiga genial
Elena Ferrante
Wonder
R.J. Palacio

Seix Barral
Tusquets
Anagrama
Salamandra
Seix Barral
Suma de letras
Destino
La Campana
La Campana

18,50 €
16,90 €
15,90 €
19,00 €
18,00 €
16,90 €
20,00 €
24,90 €
10,95 €

Cuenta que la Iglesia no debe condenar sino permitir el
encuentro con ese amor visceral que es la misericordia de Dios.
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Instrumental
La magia del orden
A mi manera
Destroza este diario
Hiperpaternidad
El libro prohibido de la economía
Educar millor
El nazi de Siurana
Barcelona, una biografia

James Rhodes
Marie Kondo
Karlos Arguiñano
Keri Smith
Eva Millet
Fernando Trias de Bes
Carles Capdevila
Toni Orensanz
Enric Calpena

Blackie Books
Aguilar
Planeta
Paidós
Plataforma
Espasa
Arcàdia
Ara llibres
Edicions 62

19,90 €
14,15 €
21,75 €
9,95 €
16,00 €
18,90 €
12,00 €
19,90 €
23,90 €

Gent de
Barcelona
Clara Sanabras
Música
41 anys

Vius a Londres des de fa vint
anys i a les teves cançons
sempre parles d’exili.
Sí, és un tema que
m’interessa molt, ser d’aquí
però no ser-ho, estar en
contacte amb la natura
nòmada que tenim. Jo he
tingut la sort de triar la meva
pròpia immigració, me’n vaig
anar a estudiar allí i m’hi vaig
quedar, perquè Londres és
una meca per als músics. Allà
he explorat les músiques del
món i he trobat una manera
de cantar lligada al folklore.
Véns d’enregistrar el teu
cinquè disc, basat en La
tempesta de Shakespeare.
He treballat molt al New
Shakespeare’s Globe Theatre
de Londres, i en una producció
feminista protagonitzada per
la Vanessa Redgrave, l’obra
se’m va quedar gravada i vaig
dir-me que l’havia de musicar.
He compost una peça per a
veu solista i cor amb una
orquestra de 50 músics, la
Britten Sinfonia, i amb el
violinista Nigel Kennedy com a
convidat. A més, hi ha molts
temes d’exili!
Et podrem veure a L’Auditori
el dissabte 9 i el diumenge 10.
Faig la banda sonora de
Gladiator durant la projecció
de la pel·lícula. També ho he
fet amb El senyor dels anells i
Titanic, uns concerts que
m’han portat per tot el món!
Entrevista: Begoña García
Foto: Irene Fernández

Sentit al
carrer
Un senyor una mica
borratxo en un bar
del carrer Carders li
diu a un col·lega:
–¿Sabes por qué
estoy arruinado?
Porque el perro está
enfermo y no puedo
ir a trabajar.
Una dona gran amb
el seu gosset creuant la plaça Sant
Jaume, de gom a
gom:
–Quina merda de
món! Aquest país fot
fàstic!
El client li diu al
bàrman:
–Perdona, t’ estava
escoltant amb les
orelles de fusta.
Al metro, una dona
exclama:
–Deixem passar la
gent, que si no, no
deixem passar.
Dues noies joves
parlant amb cara de
circumstàncies:
–Siempre hay una
atracción física de
fondo que está ahí
hasta que revienta.
Envieu-nos frases a través del
Facebook de Time Out Barcelona,
o via Twitter amb el ‘hashtag’
#sentitalcarrer

Compra entrades i reserva taula a www.timeout.cat 7
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C U L T U R A
MÚSICA TEMPORADA OBC

FUERZA, HONOR Y LLENO ABSOLUTO
L’Auditori agota las localidades para los dos pases de ‘Gladiator’ con música en directo y consolida una nueva vía artística
JAVIER BLÁNQUEZ BARCELONA

La pregunta está ahí desde hace
años, flotando: ¿cómo atraer nuevo
público joven a los auditorios de música clásica? Poco a poco van apareciendo las respuestas. El pianista James Rhodes, que acaba de publicar
su libro Instrumental (Blackie Books,
2015), apuesta por relajar las formas
y el protocolo, mejorar la comunicación con el público, dejar entrar bebidas. También hay series de televisión, como Mozart in the jungle –reciente ganadora al Globo de Oro a la
mejor comedia–, que buscan mostrar
los entresijos de una orquesta como
si fuera una variopinta y feliz familia
pop. Todo esto ayuda.
Pero lo que más ayuda es ponérselo fácil a quien nunca se compraría una entrada para escuchar voluntariamente una sinfonía de Mahler, y
ampliar la extensión de los programas. Huir del dogma –una vez más,
relajar las formas– y fusionar lenguajes. El año pasado, la temporada de
la OBC experimentó con la suma de
música y cine y agotó hasta tres funciones seguidas de El señor de los
anillos, con la banda sonora tocada
en directo por la orquesta. Con la antología de Pixar y The artist no hubo
llenos inapelables, pero el público
respondió con entusiasmo. Con el
doble sold out de este fin de semana
a cuenta de Gladiator, queda demostrado que éste es un buen camino.
La música para cine –empezando
por Max Steiner, continuando con
Bernard Herrmann y John Williams,
hasta llegar a Hans Zimmer– es una

de las formas en las que la escritura
sinfónica ha pervivido a lo largo del
tumultuoso siglo XX. No es la más
refinada, ni la más compleja, ni la
más audaz, pero tiene un público fiel
que la acepta y se renueva. En los
programas de música contemporá-

nea ha estado olvidada –incluso marginada–, pero este formato con pantalla y metraje íntegro la realza, la revive y le otorga una razón más allá
de las salas de cine o el vídeo doméstico. Gusta precisamente por eso.
Gladiator, la película, recuperó del

BARCELONA RINDE
HOMENAJE A
CARMEN BALCELLS
LAURA FERNÁNDEZ BARCELONA

memorial de Carmen Balcells, también habrá música. La música que
la agente adoraba, y que estará interpretada por el violoncelista Lluís
Heras, el tenor Antonio Comas, el
pianista Josep Mas Kitflus, y el
Cuarteto Casals. Además, durante
el acto, se proyectará un documental inédito, de siete minutos, rodado
por Poldo Pomés, el hijo de Leopoldo Pomés, que recoge el emotivo
discurso que pronunció Vargas Llosa en la fiesta del 80 cumpleaños de
la agente, cuyo sueño de poner en
marcha la Fundación Barcelona Latinitatis Patria, está a punto de hacerse realidad, según han confirmado fuentes de la agencia.
La semana pasada el secretario
de Estado de Cultura, José María
Lassalle, confirmó que el Estado
será el propietario de la totalidad
de los archivos de Balcells, después
de que se formalizara el preacuerdo por la compra del resto del legado de la agente. El Ministerio de
Cultura compró en 2010 por 3,5
millones de euros la parte más importante del legado de la agente
(cartas, diarios, su propia biblioteca, manuscritos), pero quedaba

una parte sin dueño. A la muerte
de la agente se había llegado a un
preacuerdo, pero no se había formalizado. Ahora se ha hecho, por
lo que el Estado pagará 1,5 millones de euros por el resto del archivo, unos 3.200 metros lineales de
documentos que viajarán al Archivo de Alcalá de Henares.
Pero Barcelona no va a quedarse
con las manos vacías. Según fuentes de la agencia, tres administraciones (el Estado, la Generalitat y el
Ayuntamiento de Barcelona) están
negociando la puesta en funcionamiento, en la ciudad, de la fundación anhelada por Balcells. Por el
momento, se anda buscando una
sede física en la que poder instalar
el voluminoso y valioso material de
la fundación, consistente en fondos
literarios de diversos autores, que
Balcells había ido adquiriendo con
el tiempo. Entre ellos, las bibliotecas
personales de los hermanos Terenci y Ana María Moix, la de Jaime
Gil de Biedma, el archivo personal
de José Luis Sampedro, parte del de
Julio Cortázar e incluso del de un
autor no representado por la agencia como Paul Bowles.

La OBC, dirigida por Justin Freer, interpreta la música de ‘Gladiator’ con la película proyectada al fondo. MAY ZIRCUS

LITERATURA EN EL PALAU DE LA MÚSICA

Con una pequeña fiesta en su honor. Así se despedirán Barcelona y
el mundo de la cultura de la superagente Carmen Balcells, fallecida el pasado 20 de septiembre, a
los 85 años. El Palau de la Música
Catalana acogerá esta tarde, a partir de las 19.30 horas, un homenaje en toda regla a la llamada Mamá
Grande de las Letras. Un acto no
abierto al público al que se ha invitado a todos aquellos que tuvieron
alguna relación personal o profesional estrecha con la agente y que
no pudieron despedirse en su momento de ella puesto que, pese a su
trascendencia pública, Balcells recibió sepultura en septiembre en la
más estricta intimidad, y ya enton-

olvido el género peplum en 2000 y le
dio un nuevo empujón a la carrera
de Ridley Scott. Es una película que
no ha envejecido del todo bien y sus
efectos especiales no han resultado
tan visionarios como los de Matrix,
pero sigue siendo un gran espectácu-

lo integral, un festín visual acompañado en todo momento de fanfarrias
trepidantes, cuerdas expresionistas
y sensación de majestad. Para su
compositor, Hans Zimmer, fue una
oportunidad de oro para ensayar un
lenguaje sinfónico grandioso y poco
a poco alejarse de sus bases electrónicas –ya había tocado techo en ese
sentido con La delgada línea roja
(1998)–. Es la síntesis de esos dos
lenguajes lo que le llevó a firmar una
de sus obras maestras, la banda sonora de Interstellar (2014), que hace
algunos meses se había tocado en
Londres, manejando él la batuta, en
este mismo formato con la película
proyectada al fondo.
La OBC, dirigida por Justin Freer,
hizo un buen trabajo el sábado. Tocó
con énfasis y convicción una música
que no es la habitual en sus programas, pero que sonó rotunda, ingrediente principal –mucho más que la
pantalla– para que el espectáculo
funcionara. La banda sonora de Gladiator tiene, además, una complejidad especial en las partes vocales de
Lisa Gerrard, con sus murmullos
misteriosos. Clara Sanabras, la misma soprano que en 2015 se puso en
la piel de Enya cuando se tocó la música de El señor de los anillos, supo
hacerlo como si fuera su voz natural.
Este mismo formato volverá en
abril a L’Auditori, con Piratas del Caribe, también de Zimmer. No es Sibelius, pero vende entradas. Hecho con
gusto, fuerza y honor, que diría Máximo –¿El imperio contraataca? ¿Origen? ¿Alien?–, aquí hay un camino.

ces la familia expresó su deseo de
celebrar un acto público en su memoria más adelante.
Es la propia Agencia Carmen Balcells, ahora en manos de Lluís Miquel Palomares Balcells, su hijo, la
que ha impulsado el acto, que cuenta con el apoyo de l Departament de
Cultura de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio
de Cultura y la Diputación de Barcelona, razón por la que estarán
también presentes en el acto la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el
secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, el conseller de
Cultura saliente, Ferran Mascarell,
y, en representación de la Diputación de Barcelona, el concejal Juanjo Puigcorbé. Durante el acto, inter-

La agente literaria. ÓSCAR ESPINOSA
vendrán algunos de los autores de
la agencia, que fueron «la pasión de
su vida», entre ellos, el Nobel Mario
Vargas Llosa, la académica Carme
Riera, Eduardo Mendoza, Nélida Piñón (de quien se leerá un texto) y
Miquel de Palol, además de los hijos
de otro de sus Nobel, Gabriel García Márquez, Gonzalo y Rodrigo
García Barcha.
Pero no sólo habrá letras en el

Domingo 10 de enero de 2016
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CARTELERA

MOTS ENREIXATSh

PAU VIDAL

1

HORITZONTALS: 1. Suada desmesurada que sol despertar entusiasme i passió. I aquest és l'encarregat de
mesurar-la / 2. Ara, si aquest ve corrent, l'empitjora. Peix de natura mariapaujaneresca / 3. Dóna als pneumàtics
nova vida. Esguard esbiaixat de la Rebull / 4. Ho té el mico i la mica no. Aflicció felina per ser només tres. Dels
últims són els primers / 5. Com que no hi és mai, que vinguin els indis. Antipatia de iogurt / 6. Amics de Mirar a la
Cara. Ocell amb vocació de funcionari judicial / 7. Sobtada aparició contra natura. Se n'anà amb la Maria a prendre
el sol a la platja, ja fa anys / 8. La malmesa Tura, per un forat. Ensenyar el vibrant estat de la vila de Mostar / 9. La
cosa llatina. Transformarà col i patata en un trinxat. A final de tardor / 10. Ambre dotat, si no de vida pròpia,
almenys de corrent. La bona ve de tant en tant, la mala dura sempre / 11. Filmi sense introducció la producció La
mala mili. Fan de mal balisar, els vasos grecs / 12. Vitamina que dóna energia. Plantofada equina a la cara de
l'Anglada. Un de Pèrsia a Xàtiva / 13. Com a fragància és més aviat de mal to. L'edifici, acabat de llevar i ja
dibuixat.
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VERTICALS: 1. Culpable de tots els casos de facomatosi. Expulsem, llevem / 2. Vocalitzen respirant. Com a arquer
fa veritables estralls. Al capdavall / 3. Acoloreix les ungles i carrega d'històries els draps. Aspirant sense xuclar
pols / 4. Passar per la vergonya dels comptes. Més curt i resumit que el suc del cinturó / 5. Ara al capdamunt.
Riboto el suro d'en Francesc. En plena ruta. L'anglès hi va quan el xinès hi juga / 6. Al casino reben petons i
admonicions. Dels oficials de marina és el que s'està més al tocador / 7. Generen un poquet d'animadversió. Forat
en una pedra per posar-hi el tascó i esberlar-la / 8. Coloració epidèrmica més aviat malaltissa. Mal dia per a una
vida escapçada / 9. Envia els tambors de tres en tres i cantant. Birlat dissimuladament per una qüestió de pobles /
10. Dringa com cascavell llit avall. Tot el que deixa anar un erer. L'esquinçada / 11. Fa referència a algú que es
donarà. Si és el de Pèrsia que dèiem?: no, és veí de l'altre / 12. Tot de neu muntanya avall però amunt. Devastat,
escombrat.
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Gran Teatre del Liceu

Ramblas, 51-59 / 934859913. Ópera: Otello de Giuseppe Verdi.
Dies 21, 26, 27, 29 i 31 de gener. Concerts: Beethoven i Jeremy
Irons. 23 de gener. Prova Final Concurs Tenor Viñas. 22 de
gener. Concert Final Concurs Tenor Viñas. 24 de gener. Venda
a liceubarcelona.cat, App i Taquilles del Liceu.

Amposta
Berlín s/n (Pol.ind. Les Tosses) - 977703811
Carlitos y Snoopy. La película de Peanuts, Carlitos y Snoopy. La película de Peanuts ç, El puente de los espías, El viaje de Arlo,
Incidencias, Joy, Navidades ¿bien o en familia?, Ocho apellidos catalanes, Padres por desigual, Palmeras en la nieve, Point Break (Sin
límites), Star Wars: El despertar de la Fuerza, Star Wars: El despertar
de la Fuerza 3D, Steve Jobs, Sufragistas

Teeaattrrooss
T
Sant Lluís, 64. / 933518231 UBÚadella. De dimecres a dissabte,
20.00 hores; diumenge 17.00 hores. Dimecres i dijous, 20 euros; de
divendres a diumenge, 22 euros. Xarnegos. De dijous a dissabte,
22.00 hores; diumenge 20.00 hores. Dijous 20 euros; de divendres
a diumenge 22 euros. Venda a almeriateatre.com i taquilla.

Antic Teatre.

Calafell
MCB Cinemas Calafell
CC Caprabo, Urb. Mas Mel Parc - 902510500
Carlitos y Snoopy. La película de Peanuts, El desafío, El viaje de Arlo,
Joy, Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2, Ocho apellidos catalanes, Padres por desigual, Palmeras en la nieve, Point Break (Sin límites), Star Wars: El despertar de la Fuerza, Star Wars: El despertar de
la Fuerza 3D, Steve Jobs

Verdaguer i Callis, 12 /. Metro Urquinaona. Del 7 al 10 i del 14 al
16 de gener: Electric Babyland. Bruc Brothers Company. Més
info: www.anticteatre.com

Apolo

Avinguda Paral.lel, 59 / Metro Paral.lel L2, L3. Bus 20, 36, 57, 64,
91, 157, N0, N6 / 934419007. Local climatitzat. Ballet: El
Cascanueces. Del 25/12 al 30/12. El lago de los cisnes. Del
30/12 al 10/16. Horaris a www.teatreapolo.com i taquilla teatre.

Aquarel-la

Gran Via, 572 / 934521452. www.aquarella.es. Musicales.
Viernes- sábados: 21.00 horas. Cena- espectáculo Dancing.
Cava + espectáculo: Viernes- sásbado 22.30 horas.

El Vendrell
Ocine El Vendrell 3D
Pol. Les Mates 2-12 - 902170831
Atrapa la bandera, Carlitos y Snoopy. La película de Peanuts, El desafío, El puente de los espías, El viaje de Arlo, Hotel Transilvania 2, Joy,
Ocho apellidos catalanes, Padres por desigual, Palmeras en la nieve,
Point Break (Sin límites), Star Wars: El despertar de la Fuerza, Steve
Jobs

Reus
Palace ACEC
Batán 28 - 977754978
Aviones de papel, Carlitos y Snoopy. La película de Peanuts, 45 años,
El desafío, Incidencias, Joy, Maggie, Ocho apellidos catalanes,
Palmeras en la nieve, Point Break (Sin límites), Star Wars: El despertar de la Fuerza

Barts

Avda. Paral.lel, 62. / A partir del 03/12: Goyo Jimenez. A partir
del 04/12: El petit príncep; 15/12: Chicaco Mass Choir; 16/12:
Els pets. A partir del 28/12: Berto Romero. A partir del 07/01:
Coñólogos al club. www.barts.cat 933248492

Borràs

Plaça Urquinaona, 9 / Metro: L1, L4 Urquinaona / FGC: Plaça
Catalunya / 934121582. Absurds i singulars. Miércoles a viernes, 20.30 horas; sábado 18.00 y 21.00 horas; domingo 18.30 horas.
Entradas a la venta en www.grupbalana.com

Club Capitol. Sala 2

Rambla, 138 / Metro Catalunya / Bus:14-38-59-N9 y N12 /
934122038. Els homes son de mart i les dones de Venus.
Miércoles, 18.30 horas; jueves a viernes 20.00 horas; sábado 17.30
y 20.00 horas; domingo 17.30 horas. David Guapo. Miércoles
20.30 horas; sábado 22.00 horas; domingo 19.30 horas. Peyu.
Lunes 22.00 horas. Entradas a la venta en www.grupblana.com

Club Capitol. Sala Pepe Rubianes

Valls
JCA Cinemes Tarragona-Valls
St. Antoni Maria Claret 8 - 977602701
Carlitos y Snoopy. La película de Peanuts, Carlitos y Snoopy. La película de Peanuts ç, El caso Heineken, El desafío, El desafío 3D, El
puente de los espías, El viaje de Arlo, En el corazón del mar,
Incidencias, Joy, Maggie, Ocho apellidos catalanes, Padres por desigual, Palmeras en la nieve, Pan: Viaje a Nunca Jamás, Star Wars: El
despertar de la Fuerza, Star Wars: El despertar de la Fuerza 3D

Baalleeaarreess
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Rambla, 138 /. Metro Catalunya / Bus: 14-38-59-N9 y N12 /.
934122038.. Toni Moog: Blanca Navidad. Miércoles 21.00
hores; jueves a sábado 22.30 hores; domingo 20.00 hores.
Animals de companyia. Miércoles 19.00 horas; jueves a viernes
20.30 horas, sábado 18.00 y 20.30 horas; domingo 18.00 horas.
Entradas a la venta en www.grupbalana.com

Coliseum

Gran Vía, 595 / Metro Catalunya o Universitat /
902424243.(A2)Patufet. El Musical. Lunes 17.00 horas; jueves a
viernes 17.00 horas; sábado 16.00 horas; domingo 12.00 y 16.30
horas. Brodas Bros. Lunes 20.30 horas; jueves a viernes 20.30
horas; sábado 18.30 y 21.00 horas; domingo 19.00 horas. Entradas
a la venta en www.grupbalana.com

El Maldà

Manacor

Multicines Manacor Aficine
Bas s/n - Ronda d'es Port de Manacor - 971847256
Carlitos y Snoopy. La película de Peanuts, El desafío, El viaje de Arlo,
Incidencias, Joy, Ocho apellidos catalanes, Padres por desigual,
Palmeras en la nieve, Point Break (Sin límites), Star Wars: El despertar de la Fuerza, Steve Jobs

Carrer Pi, 5 (junto a cine Maldà). El llarg dinar de Nadal.
Shaking Shakespeare. Rondalles Mallorquines. Per reserves,
consulta d´horaris i preus (www.elmalda.cat)

El Rei de la Màgia

C/De les Jonqueres, 15. 933187192. Cielo de Miquel Roman.
Màgia de prop. Dijous, divendres i dissabte 21.00 hores. El vaixell
pirata, tots els públics. Dimecres i dissabte 18.00 hores; diumenge
12.00 i 18.00 hores. Tfn: 933187192

Goya

Eivissa
Multicines Eivissa Aficine
Avda. Els Cubells s/n - 971315211
Carlitos y Snoopy. La película de Peanuts, El viaje de Arlo, Joy, Ocho
apellidos catalanes, Palmeras en la nieve, Star Wars: El despertar de
la Fuerza, Steve Jobs

Joaquím Costa, 68 / 933435323 Fins 17 gener, 73 Raons per
deixar-te de Guillem Clua i Jordi Cornudella, dir. musical Andreu
Gallén, dir. Elisenda Roca. De dimarts a divendres, 20.30 hores; dissabte 18.00 i 21.30 hores; diumenge 18.30 hores. Matinals familiars: fins al 10 gener: El gran llibre màgic. Dissabte i diumenge
a les 12.00 hores. teatregoya.cat. Grups: promentrada.com i
933097004.

ASIÁTICAS
Móstoles.
ATOCHA
Bárbara 20.

ATOCHA
Renfe. Japonesas.

A
620868504
Chico’s superviciosos.
ALCALÁ
658586999
Henares. Orientales.
ALINA
644149623
Gitana. Atrevida. Francés natural.

ASIÁTICAS
Ventas.

688163007

688591032
648740917

655105352

BARAJASESCORTS.COM 686871725
Españolas, superrusitas. Desplazamientos.
BERNABÉU
915554413
Jovencitas cariñosas.
CALLAO
688277447
Chicas.

COLLADO
628493368
Villalba. Japonesas.
CUARENTONA
911805033
Solita. Permanentemente.
CUARENTONA
915649735
Impresionante. Domingos. 30.
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PORTA4

C/. Esglèsia, 4 - 6 / 931854840 www.porta4.cat. Historia de un
árbol. Dissabte 18.00 hores. La meva Ismènia. Dissabte 21.30
hores i diumenge 18.00 hores. Crónica de un miércoles cualquiera. Diumenge 20.30 hores. Infantil: El col·leccionista de
sons. Diumenge 11.00 hores (de 0 a 5 anys).

Sala Atrium

Consell de Cent, 435. /Metro Tetuán i Girona. 932136926
www.atrium.cat. Hamlet de W. Shakespeare en castellà. De
dimarts a dissabte a les 20.30 hores i diumenge a les 18.00 hores.
5 i 6 no hi ha funció. Diumenge a les 12.00 hores.
reserves@atrium.cat o entradium.
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Tantarantana Teatre

Les Flors, 22 / 934417022. Fins al 17/1 Els McGregor Teatre presenta
Ròmul, el Gran. Programa Familiar: 9 i 10/1 Teatro de la Estrella presenta Los tres cerditos. Horaris i millor preu: www.tantarantana.com

Teatre - Auditori Sant Cugat

Avinguda Paral.lel, 91 / Metro: L-2 Paral.lel, L-3 Poble Sec / Bus:
20,36,57,64,91, 157 / 934423132. Mag Lari a Ozom. De dimarts a
divendres, 20.30 hores; dissabte 17.30 i 20.30 hores; diumenge 17.30
hores. teatrecondal.cat Grups: promentrada.com i 933097004.

Teatre del Raval.

Sant Antoni Abad, 12 / 934433999. Testimoni de càrrec
d´Agatha Chistie. Dijous 18.00 hores; divendres i dissabte 20.00
hores; diumenge 18.00 hores. Dani Pérez, dissabte 23.00 hores;
diumenge 20.45 hores. Infantil: Màgia Junior. Dilluns 12.00 i
18.00 hores; dissabte 18.00 hores; diumenge 12.00 hores.
Ticketea.com i 902044226

Teatre Gaudí Barcelona

Sant Antoni Maria Claret, 120 / Metro: L2, L5 Sagrada Família, L4
Joanic Bus 15/20/45/47/10/19/N4/NO/N1/ 936035161. Teatre
musical: Sugar. De dijous a divendres, 21.30 hores; dissabte 18.00
i 21.30 hores; diumenge 18.00 hores. Familiar: El Trencanous, diumenge 12.00 hores. Venda Ticketmaster.

Sala Muntaner

Muntaner, 4 / 934515752. Boges dir. Joan Maria Segura
Bernadas, fins al 17 gener, de dimecres a dissabte, 20.30 hores;
diumenge 18.30 hores. I En tu mente de Luís Pardo. De dijous a
dissabte, 22.45 hores; diumenge 20.30 hores. Entrades: Ticketea.
www.salamuntaner.com

Sat Sant Andreu Teatre

Neopàtria, 54 / Metro: L-1 Fabra i Puig / Bus: 11, 34, 40, N9 /
933457930. Fins al 24 gener: Viatge al centre de la Terra S.XXI,
de Roseland Musical (famillar, dansa i multimèdia). Consulteu
www.sat-teatre.cat

CUATRO
604114061
Caminos. Conejitas calientes. Sexo salvaje.
CUATRO
915332435
Caminos. Maria. Francés profundo.
DESPLAZAMIENTOS
913666960
634622214
Chicas lujo. Fiesteras. Parejas. Locales
liberales. Striptease. 70 taxi incluido.
Visas.
ESPAÑOLA
644149623
Maite. Domicilios 70. Sexo total.
ESTRECHO
915720124
Mujercitas maravillosas.
somostusdiosaspecaminosas.xxx
EVA
636627349
Sin preservativo.
EVA
915986780
Obediente. Griego profundo. Francés
30.

FRANCÉS
Tragando. Beso negro.
FRANCOS
Rodríguez.
GETAFE
Jovencitas.
GORDITA
Besucona.

661090232
628519513
914240449
698405251

GRANRELAX.COM 677295854
Desplazamientos.
JAPONESAS
645515555
www.18chicas.com
JULIA
915334265
Pechugona. Sexo a tope. 30.

LEGANÉS
Orientales.
MADURITA
Conejito peludo.

MAJADAHONDA
Orientales.

665110395
662480404

654689689
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El Petit Liceu

La petita flauta màgica. 30 de gener a les 12.00 i a les 18.00
hores. Al Teatre- Auditori de Sant Cugat. Preu únic 13 euros. Venda
a liceubarcelona.cat, App i Taquilles del Liceu.

Jove Teatre Regina

Sèneca, 22 / Metro Diagonal / 932181512. Fins el 24 gener Els 3
porquets. Cia. Dreams Teatre. Dissabtes i diumenges a les 17.30
hores. Venda entrades: www.jtregina.com

Sat Sant Andreu Teatre

Neopàtria, 54 / Metro: L-1 Fabra i Puig / Bus: 11, 34, 40, N9 /
933457930. Viatge al centre de la Terra S.XXI, Roseland
Musical. Consulteu www.sat-teatre.cat

Tantarantana Teatre

Les Flors, 22 / 934417022. Teatro La Estrella presenta Los tres
cerditos. Dissabte 18.00 hores; diumenge 12.00 hores.
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Teatre Lliure Montjuïc

Carrer Palau de la Música, 4 - 6 / 932957200. Mitsuko Uchida,
piano. Dilluns, 11 de gener, 20.30 hores. Mahler Chamber
Orchestra. Obres de Mozart. Preu: de 15 a 100 euros. Taquilles
Palau: 902442882, www.palaumusica.cat

Montseny, 47 / Metro (Fontana L3) Rhum, de J. Montanyès "Monti",
M. Torras Mayneris i J. Martínez, dir. Martí Torras Mayneris. Fins al
10/01. Més informació i venda d'entrades www.teatrelliure.com taquilles del teatre, Ticket Rambla (Rambla 99) i al 902106369.
Passeig de Santa Madrona, 40-46 / Pça. Margarida Xirgu, 1./Metro
Poble Sec L3, Espanya L3, L.1 El rei Lear, de W. Shakespeare, dir.
Lluís Pasqual. Fins al 31/01. Sobretítols en anglès i castellà cada
dissabte. Exposició Amat/ Lliure. Fins al 22/06. Entrada lliure
(els dies de funció, dues hores abans de l'inici de l'espectacle). Més
informació i venda d'entrades a www.teatrelliure.com, taquilles del
teatre, Ticket Rambla (Rambla 99) i al 902106369.

Teatre Nacional de Catalunya

Sala Fénix

Calle Alpens, 3 / 934322477. Sunday Morning de Carol López
amb Nausicaa Bonnín i Isak Férriz. A partir del 14 de gener. De
dijous a dilluns. Preu: 12 o 16 euros. www.salaflyhard.com /
info@salaflyhard.com.

Castillejos, 179.Concert Cinc de Sambola/Pintó. Divendres i dissabte 22.00 hores; diumenge 20.00 hores. Del 07 al 24/01: Anna
Karenina. De dimarts a dissabte, 20.00 hores; diumenge 18.00
hores. Venda Taquilla i Ticketmaster.

Teatre Lliure de Gràcia

La Rambla, 115 / Metro Catalunya / Bus: 14, 18, 38, 59, 91 /
933177599. Fins al 31/01, Tricicle presenta BITS. Dimecres, dijous
i divendres, 21.00 hores; dissabte, 18.30 i 21.00 hores; diumenge
18.30 hores. Preu des de 15 euros. Entrades a teatrepoliorama.com,
ticketmaster.com i taquilla.

Sala Flyhard

Versus Teatre

C/ Lepant, 150. Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de
Catalunya. Gladiator Live, Justin Freer director, Clara Sanabras
soprano, Coral Polifònica de Puig-Reig i Coral Càrmina. Diumenge 10,
11.00 hores. Preu: 48 euros. Entrades: L´Auditori www.auditori.com

Plaça de les Arts, 1. Sala Petita: Maria Rosa d´Àngel Guimerà.
A partir 20 gener. Consulteu horaris. Venda entrades: www.tnc.cat
i taquilles (933065720)

Calle Riereta, 31 / 934413467. teatre@salafenix.com www.salafenix.com Saturnalia de la Cia. Lazzi Comici. Comedia del´Art
catalana (La Llagosta). Divendres, dissabte i diumenge a les 21.00
hores.
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Sala Beckett

(Gràcia i Poblenou) / 932845312. Una hora en la vida de Stefan
Zweig, d´A. Tabares. Dir: Sergi Belbel. Fins al 10/1. De dimarts a
dissabte, 21.30 hores; diumenge 18.30 hores. El 24 i el 31/12 no hi
ha funció. Consulteu horaris especials de Nadal. Entrades:
www.salabeckett.cat. Alegre de Dalt, 55 bis.

W
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La Seca Espai Brossa

Lleida, 55. www.mercatflors.cat. Cicle OH! Poètiques de la
il·lusió presenta Blick Théâtre, Xavi Bobés, Oligor y Microscopía,
Rocío Molina i CaboSanRoque i Lluís Danés. Consulta preus i horaris a www.mercatflors.cat. Venda anticipada de localitats:
www.mercatflors.cat, Taquilles Tiquet Rambles (La Rambla, 99933161111), Taquilles del Mercat de les Flors, una hora abans de
l'espectacle

W
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Teatre Condal
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Flassaders,40 / 933101364. Trilogia Mozart- Cosí Fan Dei
Furbi. Sala Joan Brossa. Dimecres a dissabte, 21.00 hores; diumenge 19.00 hores. Collectivus. Sala Fregoli. Dimecres a dissabte 20.00 hores; diumenge 18.00 hores. La Bohèmia. Sala Palau i
Fabre. Divendres i dissabte 21.30 hores; diumenge 19.30 hores. El
millor preu a www.laseca.cat | Dimecres i dijous preus especials.
Tel. 933151596 - info@laseca.cat

9
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C/Buenos Aires 47-49. 934951447 La importància de ser Frank
d´Oscar Wild. Del 16/12 al 17/01. De dimecres a diumenge a les
20.30 hores. Els Clàssics van al Cabaret. Del 19/12 al 17/01.
Dissabte i diumenge a les 18.00 hores. Entrades:
teatreakademia.cat. C. Buenos Aires, 47-49. BCN.

Mercat de les Flors
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Teatre Akadèmia

Villarroel, 87 / Metro Urgell / 934511234. Fins 10 gener, Marits i
mullers basat en un guió de Woody Allen, adaptació i dir. Àlex
Rigola. Dc. 06/01, 20.00 hores; dj. i dv. 20.30 hores, ds. 18.00 i 20.30
hores, dg. 18.00 hores. I a partir 16 gener, Infàmia de Pere Riera,
amb Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, Anna Moliner i Francesc
Ferrer. lavillarroel.cat, Grups: promentrada.com i 933097004.
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Allada Vermell, 15; Jaume I / 639305353. L´ombra de Pinotxo La
Puntual. Ombres i titelles. +3 anys. Del 2 al 4 a les 12.00 i 17.00
hores; divendres 8 a les 18.00 hores; dissabte 9 a les 12.00 i 18.00
hores; diumenge 10 a les 12.00 i 17.00 hores. Preu: 9 euros.
www.lapuntual.info

La Villarroel
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La Puntual

Sèneca, 22 / Metro Diagonal / 932181512. Programació Nits: fins
el 16 gener, Godoy presenta: Godoy y yo. Horaris: divendres i dissabte 21.00 hores. Venda entrades: www.jtregina.com

5
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Pl. Victòria dels Àngels, 1/ Túnels de Vallvidrera, sortida 11. C58 i
AP7 Avui, diumenge 10 de gener, 19.00 hores: Classicisme
simfònic. Orquestra Nacional Clàssica d´Andorra. EsPIral amb
Clara Peya. Dijous 14 gener, 21.00 hores. Informació i venda amb
targeta de crèdit al 935891268 i per internet: www.tasantcugat.cat.
Una hora abans de la funció a les taquilles.

Jove Teatre Regina

Almeria Teatre

3
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SOLUCIÓ A L’ANTERIOR
Horitzontals: 1. Lapsus verbae / 2. Après. eneliS / 3. I. Egotista. P / 4. Recusin. Inca / 5. Traí. Macacos / 6.
Mudable. ume / 7. Picada. Serps / 8. iti. il·lusió / 9. Caoba. Orbaré / 10. An. Afogar. Ts / 11. Psicosi. Opac / 12. O.
Punicina. U / 13. Idol. Vascona.
Verticals: 1. lairT. Picapoi / 2. Ap. Ermitans. D / 3. Precaució. ipO / 4. Seguida. Bàcul / 5. Usos. Adiàfon / 6. S.
Timbal. ósiV / 7. Veïnal. Lògica / 8. Ens. Cesura. Is / 9. Retia. Esbronc / 10. Blancúria. Paó / 11. Ai. Comporta. N /
12. Espases. Escua.

Amposta

2

Teatre Poliorama

Teatre Romea

Hospital, 51 / Metro Liceu / Bus: 14, 18, 38, 59 / 933015504. Fins
24 gener, Els veïns de dalt de Cesc Gay, amb Pere Arquillué,
Àgata Roca, Carme Pla i Jordi Rico. De dimarts a divendres, 20.30
hores; dissabte 18.00 i 21.00 hores; diumenge 18.00 hores. teatreromea.cat Grups: promentrada.com i 933097004.

Teatre Victòria

Avinguda Paral.lel, 76-69 / Metro L-3, Paral.lel , L-1/ Bus nocturn N4
i N6 / 933249742. Dagoll Dagom, presenta MAR I CEL. Últimes
funcions! Preu des de 29 euros. Dimecres 06/01, 18.00 hores;
dijous 20.30 hores; divendres 21.30 hores; dissabte 17.30 i 21.30
hores; diumenge 18.00 hores. Entrades a teatrevictoria.com, ticketmaster.com i taquilla.

Teatreneu. Sala Cafè-Teatre

Terol, 26 / 932853712. Avui Magia Kids 12.30 hores.
Magicomic, 18.00 hores. Agencia Matrimonial, 19.30 hores.
Compra a www.teatreneu.com

Teatreneu. Sala Xavier Fàbregas

Terol, 26-28 / 932853712. Un musical innominable, 17.00 hores.
Improshow, 19.00 hores. Compra a www.teatreneu.com

MARIO
Atractivo.
MASAJE
Anal. Arnés.

Palau de la Música Catalana

Arrttee
A

Ba
B
arrcceelloonnaa
EExxppoossiicciioonneess
Fundación Mapfre

Carrer Diputació, 250 / 934012603.
Sala Fundación MAPFRE. Horario: Lunes 14.00- 20.00 horas.
Martes a sábados, 10.00- 20.00 horas. Domingos y festivos, 11.0019.00 horas. El triunfo del color. De Van Gogh a Matisse.

Mu
M
usseeooss
Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB)

Montalegre, 5 / Metro: L1, L2, L3, Pl. Catalunya i Pl. Universitat /
933064100. www.cccb.org. Tel. 933064100. Horari: d´11.00 a 20.00
hores. Divendres, dissabte, diumenge i festius: d´11.00 a 20.00
hores. ArticketBCN. Exposició: +Humans.

Museu de la Música. L´Auditori.

Lepant, 150 / 932563650.www.museumusica.bcn.cat. Horari:
10.00 a 18.00 hores; diumenge 10.00 a 20.00 hores; dilluns tancat.
Exposicions Música tridimensional i Miquel Llobet. De
Barcelona al món. Cada diumenge, 11.00 hores, visita comentada Museu. Diumenge 10, 17.30 hores: Silenci, fem música, amb
Gerard Morató, piano.

Museu Marítim

Drassanes Reials de Barcelona. Avinguda de les Drassanes s/n /
Metro: L-3 (Drassanes) / 933429920. www.mmb.cat. De dilluns a
diumenge, 10.00- 20.00 hores. Exposició de la col·lecció del Museu:
7 vaixells, 7 històries, Exposicions temporals: Ona-Ola-Wave.
El surf a Catalunya i arreu del món, Bikondoa. El cementiri
marí, Nits de tinta. Obres de la cultura tradicional d'un art
de pesca i 100 anys de I´Arma Submarina.

649937203

TRAVESTI
Superfemenina.

604148850

639628672

TRAVESTI
684379419
28 por 8, viciosa, fiestera.

ORIENTALES
603252202
Vallecas.
ORIENTALES
692533333
www.18chicas.com

TRAVESTIS
www.reinasx.es
TRAVESTIS
www.princesax.com
TRAVESTIS
www.divinax.es
TRAVESTIS
www.transdeluxe.es

PARAGUAYAS
Ardientes.

698690716

VILLALBA
Españolas.

RUSA
Guapísima.

648195875

VILLALBA
Orientales.

SUMISA
Guapa.

689780245

603280628
www.muchasmujeres.com

NECESITO
644149787
Señoritas. Ingresos fijos.
OPORTO
20.

915600479

603287277
617771956

BÚLGARA
Completo.
LUCÍA
Masajista.
ORIENTALES
Masajes. Tetuán.

687308782

ESCÚCHAME

803514261
803420690

697333158
657927167

619386990
663480145
626832011

Hablamos.

688279122
TAROT
806533706
24 horas. Un euro minuto.
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Benedicció dels animals i
Cavalcada dels Tres Tombs
A Sant Andreu
La festivitat dels Tres Tombs
torna, un any més, al districte
de Sant Andreu amb la benedicció dels animals i la cavalcada de carruatges. Aquesta
tradició se celebra en honor a
sant Antoni Abat, està molt
arrelada a la història de la pagesia catalana i del districte i fa
més d’un segle i mig que se ce-

FESTIVAL

Del foc i de la llum
Lluèrnia, el Festival del Foc i
de la Llum d’Olot, es
trasllada a Barcelona. L’Arts
Santa Mònica de la Rambla
porta fins diumenge el
festival a la ciutat amb una
petita mostra a la terrassa
del centre del que s’ha pogut
veure en les tres últimes
edicions de Lluèrnia. A Olot,
durant sis hores, artistes de
diverses disciplines omplen
els carrers i les places
olotines d’instal·lacions
efímeres, performances o

lebra a tot Catalunya. Diumenge a partir de les 10.30 hores, es farà una concentració al
carrer de Sant Adrià. I a partir
del migdia tindran lloc la benedicció dels animals i els Tres
Tombs. La cavalcada acabarà
pels volts de les tres de la tarda.
Diumenge a partir de les 10.30 hores. Diferents carrers del districte de Sant Andreu. Més informació a la pàgina web:

www.bcn.cat.

actuacions amb l’ús del foc
i de la llum com a matèria
primera.www.artssantamonica.cat.
FIRA

D’atraccions de
la Plaça de’n Joanic
La fira d’atraccions de Nadal
de la plaça d’en Joanic de
Gràcia obre al públic fins al
17 de gener de 10.00 a 20.00
hores. La iniciativa l’ha
organitzada l’Associació de
Veïns i Comerciants de la
Plaça Joanic, Pi i Margall i
Rodalies.Plaça Joanic. Fins al 17 de
gener de les 10.00 a les 20.00 hores.

||| teatre |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atentos al
vuelo del ícaro
Varekai es un desfile de
acrobacias y números circenses
de impacto: trapecio volante,
correas aéreas, danza
georgiana, equilibrio sobre
varas, un solo sobre muletas, y
columpios rusos. Aunque el
número estrella es el vuelo del
ícaro (en la imagen) en el que el
joven alado se contorsiona, gira
y da vueltas en una red que no
lo deja escapar y descender al
bosque de Varekai.

El mito griego de Ícaro es el punto de partida de Varekai.

CIRQUE DU SOLEIL

UN VUELO AL
MÁGICO MUNDO
DEL CIRCO
‘Varekai’ de Cirque du Soleil

El Palau Sant Jordi acoge hasta el domingo a
la compañía circense más conocida del mundo
con un montaje sobre el espíritu de superación

P. CARO
zona20barcelona@20minutos.es / @20m

20minutos

Varekai desprende la magia
de Cirque du Soleil en el Palau
Sant Jordi de Barcelona hasta el domingo. El espectáculo pudo verse en la capital catalana por última vez en 2010
y se estrenó mundialmente
en el año 2002 en la ciudad canadiense de Montreal. Más
de 130 ciudades de 23 países y un total de 10 millones
de espectadores han tenido
la oportunidad de disfrutar
desde entonces de esta crea-

ción del circo más grande y
famoso del mundo. La maquinaria circense canadiense gira en torno al personaje
de la mitología griega Ícaro
y a su historia de superación.
Tras un accidente queda
inválido (se funden sus alas
al acercarse demasiado al
sol) y una serie de personajes
fantásticos surgidos del bosque del mundo imaginario
de Varekai le ayudarán a levantarse y a seguir adelante.
Bailes, acrobacias y números
de circo más tradicional aderezan este montaje que se
despide el próximo domingo
de Barcelona para trasladarse, dentro de la gira española en la que se encuentra,
hasta la Feria de Valencia.
La palabra Varekai que
bautiza este montaje encierra un significado muy cercano a la historia que explica.
En la lengua del pueblo gitano, el romaní, quiere decir en cualquier lugar. La
obra está escrita y dirigida
por Dominic Champagne,
rindiendo homenaje al espíritu nómada que tanto caracteriza la tradición del circo. En este montaje trabaja
un elenco internacional y
multicultural de 50 artistas
y músicos de hasta 19 países
diferentes. Palau Sant Jordi. Passeig

Les grans bandes sonores
arriben a l’Auditori i al Palau
de la Música Catalana
Música de Hollywood
Aquest cap de setmana, les
grans bandes sonores abandonen les pantalles per prendre dues grans sales simfòniques barcelonines. A l’Auditori s’han exhaurit totes les
entrades del concert Gladiator Live, que recollirà les composicions de Hans Zimmer i
Lisa Gerrard per a la pel·lícula que va dirigir Ridley
Scott l’any 2000. La música
del film va suposar la consagració de Zimmer, que acumula vuit nominacions a
l’Òscar, i va ser premiada
amb un Globus d’Or. Justin
Freer dirigirà l’espectacle i
Clara Sanabras interpretarà
com a solista vocal els temes
que acompanyen el capità
Màxim des de les batalles a
Germània fins al Colosseu de
Roma. Hi haurà dues funcions, dissabte 9 i diumenge
10. I la Cinema Symphony
Orchestra durà al Palau de la
Música diverses bandes sonores mítiques: La guerra de
les galàxies, Platoon, Fama, El
senyor dels anells, La llista de

tori.cat i www.palaumusica.cat.

ÈXITS DELS 80

TRIBUT

La música d’ABBA al
Palau de la Música

Els èxits de ‘El Último de
la Fila’, a Razzmatazz

El quartet femení The
Amazonas i la Cinema
Symphony Orchestra
seran els encarregats
d’interpretar els èxits més
importants de la trajectòria del grup suec.
Mamma Mia, Super
Trouper, Dancing Queen,
Waterloo, Gimme Gimme
Gimme i Voulez-Vous són
alguns dels temes que
faran vibrar el Palau
aquesta nit. Palau de la Música

Lo Mejor del Último és
una banda que recrea els
millors temes de Manolo
García i Quimi Portet (Los
Rápidos, Los Burros i El
Último de la Fila). El
vocalista Vicente Carpes,
acompanyat dels músics
amb qui toca des de fa 15
anys, interpretarà els
himnes generacionals dels
anys 80 i 90 que no passen
de moda. Razzmatazz (Sala 2). C.

Russell Crowe , protagonista
de Gladiator. ARXIU

Schindler, Memòries d’Àfrica i Lawrence d’Arabia. El Palau ha programat dissabte
una sessió per emocionar
també musicalment amb algunes de les pel·lícules que figuren al programa de grans
èxits de la música del cinema,
peces que formen part de la
memòria col·lectiva. R. B. Auditori i Palau de la Música. Dissabte i
diumenge. De 27 a 54 euros. www.audi-

de Pamplona, 88. Avui divendres a les

Catalana. Avui divendres a les 22

21 hores. Preu: 15 euros. www.sala-

hores. Preu: de 26 a 53 euros.

razzmatazz.com.

www.palaumusica.cat.

CONCERT

Concert solidari
a la Sala Bikini

POP ESPANYOL

El Rey del Glam,
un tribut a Alaska

Olímpic, 5-7. Hoy viernes y el sábado a

L’Orquestra Urband oferirà
avui una actuació per
recaptar fons per a la
Fundació Aspasim, que
treballa amb persones
amb discapacitat psíquica
greu des de fa 75 anys. El
sopar amb pica-pica i dues
copes començarà a les 21
hores i val 25 euros. També
hi ha l’opció d’assistir
únicament al concert, que
arrencarà a les 22.15 i té un
cost de 15 euros. Sala Bikini

Rey del Glam és un
projecte que reprodueix
els grans èxits de la diva
del pop espanyol, que
figuren en la memòria
col·lectiva musical del
país. Oscar Bretau, Xavi
Romero i Mary Glam
interpretaran temes com A
quién le importa, Ni tú ni
nadie, Bailando, Como
pudiste hacerme esto a mí
o Perlas ensangrentadas.
Un show d’una hora i mitja
per no parar de ballar. Sala

las 18.00 y a las 21.30 horas y el domin-

(L’Illa Diagonal). Av. Diagonal, 547.

Bikini (L’Illa Diagonal). Av. Diagonal,

go a las 16.30 horas. Precio: de 29 a 79 eu-

Avui divendres a les 21 hores. Preu: de

547. Demà dissabte a les 21.30 hores.

ros. www.livenation.es y www.cirquedu-

15 a 25 euros. www.bikinibcn.com.

Preu: 15 euros. www.bikinibcn.com.

soleil.com.
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rdpy DEL TEMPS LLIURE
TEATRE DEL RAVAL, St.Antoni Abat,12. T. 93 443 39 99
"Testimoni de càrrec" d’Agatha Christie,dj 18h,dv i ds 20h,
dg 18h. "Dani Pérez" ds 23h,dg 20:45h.Infantil "Màgia
Junior" dl 12 i 18h,ds 18h,dg 12h. Ticketea.com i 902044226

re (els dies de funció, dues hores abans de l'inici de l'espectacle). Més informació i venda d'entrades a: www.teatrelliure.com, taquilles del teatre, Ticket Rambla (Rambla,99) i
902 106 369.

TEATRE GAUDÍ BARCELONA. Sant Antoni Maria Claret 120.
<M> L2 L5 , L4. Bus H8/20/45/47/ V21/19/ N4/N0/N1.
Tel: 936035161 Teatre Musical: "Sugar". De Dj a Dv 21:30h
Ds 18h i 21:30h. Dg 18h. Familiar: "El Trencanous" Dg 12h.
Venda Ticketmaster.

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (Pl. De les Arts, 1). Sala
Gran: El público de Federico García Lorca. Dc., dv. i dss.,
20 h; dg., 18 h. Venda entrades: www.tnc.cat i taquilles (Tel.
93 306 57 20).

TEATRE LLIURE GRACIA: Tel. 93 228 97 47. Montseny, 47.
Metro (Fontana L3) Rhum, de J. Montayès "Monti", M. Torras
Mayneris i J. Martínez, dir. Martí Torras Mayneris. Fins al
10/01. Més informació www.teatrelliure.com, taquilles del
teatre, Ticket Rambla (Rambla,99) i 902 106 369.
TEATRE LLIURE MONTJÜIC: Tel. 93 228 97 47. Passeig de Sta.
Madrona, 40-46 / Pça. Margarida Xirgu 1. Metro (Poble Sec
L3, Espanya L3-L1). El rei Lear, de W. Shakespeare dir. Lluís
Pasqual. Fins al 31/01. Sobretítuls en anglès i castellà cada
dissabte. Exposició AMAT / LLIURE. Fins 22/06. Entrada lliu-

TEATRE POLIORAMA La Rambla 115. Programació familiar:
Rínxols d’or. Funcions: 10, 17, 21 i 31 de gener’16 a les
12.30h. www.viuelteatre.com
TEATRE POLIORAMA. (Tel. 93 317 75 99. La Rambla, 115).
Fins al 31/01. Tricicle presenta BITS. Dc, dj. i dv., 21 h; dss.,
18.30 h i 21 h; dg., 18.30 h. Preu des de 15 €. Entrades ateatrepoliorama.com, ticketmaster.com i taquilla.
TEATRE VICTORIA (Tel. 93 324 97 42; Av. Paral·lel, 67-69).
Dagoll Dagom, presenta, Mar i Cel, Últimes funcions! Preu
des de 29 €. Dc. 06/01, 18 h; dj., 20.30 h; dv., 21.30 h; dss.,

17.30 h i 21.30 h; dg., 18 h. Entrades a teatrevictoria.com, ticketmaster.com i taquilla.
VERSUS TEATRE . Castillejos 179. <M> Glòries i Monumental.
Bus 7/H12/62/B21/N2/N3. 932323184. Concert “Cinc” Sambola/Pintó. Dv i Ds 22h Dg 20h. Del 07 al 24/01”Anna Karenina” De Dt a Ds 20h. Dg 18h Venda Taquilla i Ticketmaster

SALA DE BAILE TANGO. ¡¡¡Precios especiales para grupos y
Despedidas!!! T. 638 732 853. C/ Diputación, 94. Metro Rocafort (L1). www.saladefiestastango.com

GORRIA. Cocina Vasca Navarra. Cerrado Domingo todo el día
y Lunes noche.Aparcador. C/. Diputación,421 T.93-245-11-64
/ 93-232-78-57.www.restaurantegorria.com.

gufeG ryfegjkÔlpw

MASIA SEGARRULLS. Exquisitas calçotadas en un entorno
único. 30€ iva incluido. Carnes a la brasa. Sant Miquel
d'Olerdola. T.93-890-37-99 .www.masiasegarrulls.com

BODEGA SEPULVEDA. "TAPAS CON MANTEL". 60 años de
tapas y platillos. Tradición puesta al día. Pescados frescos
del día según mercado. C/. Sepúlveda,173. Tel.
93-323-59-44 y 93-454-70-94. www. bodegasepulveda.net.

MÚSICA
L’AUDITORI C. Lepant 150 Tel. 932479300 Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya / Gladiator
Live, Justin Freer director, Clara Sanabras soprano, Coral
Polifònica de Puig-Reig i Coral Càrmina / Ds 9 (19h) i Dg. 10
(11h) / Preu: 48€ // Entrades: L'Auditori www.auditori.cat.

BRASSERIA MAGUST. Bona cuina d'la Mª Teresa. Carns, peix
brasa de llenya, cargols a la cassola, rovellons. Crta. B.P.2151.
Sant Pere de Riudebitlles. Tel. 93-899-51-45.

SALA DE BAILE TANGO. Fin de la crisis!! Todos a bailar!! Todos los domingos, miércoles y jueves con LA ORQUESTA MILENIUM; todos los viernes y sábados con LA ORQUESTA CHACUMBELL. Música en directo a partir de las 6 de la tarde.

MIGUELITOS. Cocina mediterránea y regional. Carta
selección de tapas. Ambiente selecto. Avda. Diagonal,405 Tel.
93-368-41-41. www.restaurantemiguelitos.es.
XAMFRÀ GAUDÍ. Cuina mediterrànea. Selecció de tapes i
torrades. Menú migdia i especialitats per a grups a les nits.
C/. València, 443 Tel. 93-232-59-07, www.xamfragaudi.com

CA N'AYXELA. Calçotades. Crta. Vilafranca a Sant Jaume,
Km. 2,5. Els Monjos. Tel. 93-898-11-17 i 619-740-340.

TARRAGONA

FELIÇ2 - ALELLA. Alta cocina China. Pato laqueado.
Cocina cantonesa y pequinesa. C/ Ametllers, 2. Alella. Tel.
93-540-85-22 y 93-540-48-89. www.restaurantefeliz2.com.

ANTIC CASTELL DE ROCAMORA Montferri. T. 977-62-01-20.
Servimos selectas calçotades en un entorno natural y
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Ayuda a la Iglesia Necesitada
Fundación de la Santa Sede

Emergencia

Donativos
Para bienes de primera necesidad

en Oriente Medio:
Irak, Siria, Tierra Santa

La Caixa 2100-2415-42-0200140293
Santander 0049-2674-59-2814342966
(Concepto: Oriente Medio + tu nombre y apellidos)

“Sé cuánto sufrís, habéis sido
desnudados de todo, estoy con
vosotros en la fe”.
Papa Francisco
Religiosa del Buen Pastor con niños refugiados.

93 237 37 63 - 91 725 92 12
ayudaalaiglesianecesitada.org

Viernes 8 de enero de 2016
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CARTELERA

MOTS ENREIXATSh

PAU VIDAL

HORITZONTALS: 1. Hi fan la fi més noble que poden fer tant l'arròs com el conill. I si aquests s'hi fiquen segur
que són de ministre / 2. Domini sobre béns immobles. Amb una hormona com aquesta, o camines o rebentes / 3.
És el primer que es veu del bosc. Té el que li han dat i prou. Just enmig de la figa / 4. S'està assegut sota el pes de
la responsabilitat. No vingui a treballar si no té el cromo / 5. Cal caragirat. Falta d'evacuació urinària que afecta
especialment els membres de la cúria / 6. A la guerra anava amb els bons. Un mal de panxa de collons / 7. Com a
obra teatral és d'allò més embolicada. Gipó de tres quarts / 8. Vocalitzen l'hora. Prendré apunts de cada pilota
encistellada. Dobla a cada jugada / 9. Disposo a fi que no es distingeixi la propera. Pobra Inés, marejada dins un
pot de resina... / 10. Pintura de cabells dins l'extintor. Ginyarà de tal manera que farà un bolet / 11. Ho veus com
dobla? Arribada a casa sense ser vista. Tota una vida sense alcohol / 12. D'un trineu n'ha quedat una partícula. No
és pas l'Andi D., sinó un de raça precolombina / 13. Volum sobre en Sawyer. Desviació de l'avió (per culpa de fer
l'ullet?).

1

VERTICALS: 1. Suposició metafísica sobre si el cabal té femení. Prenent partit / 2. No fa cap mal. Quin camí de
penitència, prendre's un calvados a l'armari! Vocals campiones / 3. Tothom la busca, quan té un problema, però el
químic no. Menúys tan sorprenents que bé mereixen una bona flairada / 4. Centreuropeu dolç com ell sol. Del
transport preparat per cada necessitat / 5. Un punt d'orgull. Estranya animeta, la de la dibuixanta argentina. Al
coixí de la Laura Rimbau Gil / 6. Unitats de mesura de l'hospital. No sabem on el tenim, però no tolerem que ens el
toquin / 7. Indicis d'automatisme. De cuinera no n'és, però fa de bon coure. Pot donar un indici / 8. Mesura
agrària emprada al País Valencià i a Altafulla. Nadi contracorrent / 9. Peix conegut amb el malnom del 'petard de
Plutarc'. Esbroncada pel règim de l'any / 10. Reclam d'atenció. A Lieja la troben ben natural. Una vida com la
d'abans / 11. Si no fos unànim podria ser anti-riu. No és pas l'Indi D., sinó un... / 12. Greix que fa enfollir els gais.
Uns la troben espavilada, altres més aviat apedaçada.

6

SOLUCIÓ A L’ANTERIOR
Horitzontals: 1. Contraban. So / 2. Unirà. Ofesos / 3. A. Ninona. ifs / 4. Llop. Cissura / 5. Boterut. Eret / 6. Ab.
relodnoG / 7. Acefàlia. IE / 8. Brusir. Adits / 9. Eia. Aspror. T / 10. Cadet. Erroni / 11. U. Riscle. Nom / 12. Tren.
Guarida / 13. setamoT. aceT.
Verticals: 1. Cualba. Becuts / 2. On. Lobària. Re / 3. Ninot. Cuadret / 4. Triperes. Eina / 5. Ran. Refiats. M / 6. A.
Oculars. CGO / 7. Bonítol. Pelut / 8. Afàs. Diarrea / 9. Ne. Senador. Ra / 10. Siuró. Irònic / 11. Sofregit. Node / 12.
Ossat. Estimat.

Prroovviinncciiaa ddee TTaarrrraaggoonnaa
P

Gran Teatre del Liceu

Ramblas, 51-59 / 934859913. Ópera: Otello de Giuseppe Verdi.
Dies 21, 26, 27, 29 i 31 de gener. Concerts: Beethoven i Jeremy
Irons. 23 de gener. Prova Final Concurs Tenor Viñas. 22 de
gener. Concert Final Concurs Tenor Viñas. 24 de gener. Venda
a liceubarcelona.cat, App i Taquilles del Liceu.

Amposta

Teeaattrrooss
T

Amposta
Berlín s/n (Pol.ind. Les Tosses) - 977703811
Carlitos y Snoopy. La película de Peanuts, Carlitos y Snoopy. La película de Peanuts ç, El puente de los espías, El viaje de Arlo,
Incidencias, Joy, Navidades ¿bien o en familia?, Ocho apellidos catalanes, Padres por desigual, Palmeras en la nieve, Point Break (Sin
límites), Star Wars: El despertar de la Fuerza, Star Wars: El despertar
de la Fuerza 3D, Steve Jobs, Sufragistas

Almeria Teatre

Calafell

Antic Teatre.

MCB Cinemas Calafell
CC Caprabo, Urb. Mas Mel Parc - 902510500
Carlitos y Snoopy. La película de Peanuts, El desafío, Joy, Ocho apellidos catalanes, Padres por desigual, Palmeras en la nieve, Point
Break (Sin límites), Star Wars: El despertar de la Fuerza, Star Wars:
El despertar de la Fuerza 3D, Steve Jobs

Ocine El Vendrell 3D
Pol. Les Mates 2-12 - 902170831
Carlitos y Snoopy. La película de Peanuts, El desafío, El puente de los
espías, El viaje de Arlo, Joy, Ocho apellidos catalanes, Padres por
desigual, Palmeras en la nieve, Point Break (Sin límites), Star Wars:
El despertar de la Fuerza, Steve Jobs

Reus
Palace ACEC
Batán 28 - 977754978
Aviones de papel, Carlitos y Snoopy. La película de Peanuts, 45 años,
El desafío, Incidencias, Joy, Maggie, Ocho apellidos catalanes,
Palmeras en la nieve, Point Break (Sin límites), Star Wars: El despertar de la Fuerza

Valls

Sant Lluís, 64. / 933518231 UBÚadella. De dimecres a dissabte,
20.00 hores; diumenge 17.00 hores. Dimecres i dijous, 20 euros; de
divendres a diumenge, 22 euros. Xarnegos. De dijous a dissabte,
22.00 hores; diumenge 20.00 hores. Dijous 20 euros; de divendres
a diumenge 22 euros. Venda a almeriateatre.com i taquilla.

Verdaguer i Callis, 12 /. Metro Urquinaona. Del 7 al 10 i del 14 al
16 de gener: Electric Babyland. Bruc Brothers Company. Més
info: www.anticteatre.com

Apolo

Avinguda Paral.lel, 59 / Metro Paral.lel L2, L3. Bus 20, 36, 57, 64,
91, 157, N0, N6 / 934419007. Local climatitzat. Ballet: El
Cascanueces. Del 25/12 al 30/12. El lago de los cisnes. Del
30/12 al 10/16. Horaris a www.teatreapolo.com i taquilla teatre.
Gran Via, 572 / 934521452. www.aquarella.es. Musicales.
Viernes- sábados: 21.00 horas. Cena- espectáculo Dancing.
Cava + espectáculo: Viernes- sásbado 22.30 horas.

Barts

Avda. Paral.lel, 62. / A partir del 03/12: Goyo Jimenez. A partir
del 04/12: El petit príncep; 15/12: Chicaco Mass Choir; 16/12:
Els pets. A partir del 28/12: Berto Romero. A partir del 07/01:
Coñólogos al club. www.barts.cat 933248492

Borràs

Plaça Urquinaona, 9 / Metro: L1, L4 Urquinaona / FGC: Plaça
Catalunya / 934121582. Absurds i singulars. Miércoles a viernes, 20.30 horas; sábado 18.00 y 21.00 horas; domingo 18.30 horas.
Entradas a la venta en www.grupbalana.com

Club Capitol. Sala 2

Rambla, 138 / Metro Catalunya / Bus:14-38-59-N9 y N12 /
934122038. Els homes son de mart i les dones de Venus.
Miércoles, 18.30 horas; jueves a viernes 20.00 horas; sábado 17.30
y 20.00 horas; domingo 17.30 horas. David Guapo. Miércoles
20.30 horas; sábado 22.00 horas; domingo 19.30 horas. Peyu.
Lunes 22.00 horas. Entradas a la venta en www.grupblana.com

Club Capitol. Sala Pepe Rubianes

JCA Cinemes Tarragona-Valls
St. Antoni Maria Claret 8 - 977602701
Blackhat. Amenaza en la red, Carlitos y Snoopy. La película de
Peanuts, Carlitos y Snoopy. La película de Peanuts ç, El desafío, El
puente de los espías, En el corazón del mar, Incidencias, Joy, Maggie,
Ocho apellidos catalanes, Padres por desigual, Palmeras en la nieve,
Star Wars: El despertar de la Fuerza, Star Wars: El despertar de la
Fuerza 3D

Baalleeaarreess
B

Manacor

Multicines Manacor Aficine
Bas s/n - Ronda d'es Port de Manacor - 971847256
Carlitos y Snoopy. La película de Peanuts, El desafío, Incidencias, Joy,
Ocho apellidos catalanes, Padres por desigual, Palmeras en la nieve,
Point Break (Sin límites), Star Wars: El despertar de la Fuerza, Steve
Jobs

Eivissa

Rambla, 138 /. Metro Catalunya / Bus: 14-38-59-N9 y N12 /.
934122038.. Toni Moog: Blanca Navidad. Miércoles 21.00
hores; jueves a sábado 22.30 hores; domingo 20.00 hores.
Animals de companyia. Miércoles 19.00 horas; jueves a viernes
20.30 horas, sábado 18.00 y 20.30 horas; domingo 18.00 horas.
Entradas a la venta en www.grupbalana.com

Coliseum

ADELA
608490173
20. www.momentosintimos.es

ADONIS
Chico’s.

913652117

Allada Vermell, 15; Jaume I / 639305353. L´ombra de Pinotxo La
Puntual. Ombres i titelles. +3 anys. Del 2 al 4 a les 12.00 i 17.00
hores; divendres 8 a les 18.00 hores; dissabte 9 a les 12.00 i 18.00
hores; diumenge 10 a les 12.00 i 17.00 hores. Preu: 9 euros.
www.lapuntual.info

La Seca Espai Brossa

Flassaders,40 / 933101364. Trilogia Mozart- Cosí Fan Dei
Furbi. Sala Joan Brossa. Dimecres a dissabte, 21.00 hores; diumenge 19.00 hores. Collectivus. Sala Fregoli. Dimecres a dissabte 20.00 hores; diumenge 18.00 hores. La Bohèmia. Sala Palau i
Fabre, dv. i ds. 21.30 hores, dg. 19.30 hores. El millor preu a
www.laseca.cat | Dimecres i dijous preus especials. Tel.
933151596 - info@laseca.cat

La Villarroel

Villarroel, 87 / Metro Urgell / 934511234. Fins 10 gener, Marits i
mullers basat en un guió de Woody Allen, adaptació i dir. Àlex
Rigola. Dc. 06/01, 20.00 hores; dj. i dv. 20.30 hores, ds. 18.00 i 20.30
hores, dg. 18.00 hores. I a partir 16 gener, Infàmia de Pere Riera,
amb Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, Anna Moliner i Francesc
Ferrer. lavillarroel.cat, Grups: promentrada.com i 933097004.

Mercat de les Flors

Lleida, 55. www.mercatflors.cat. Cicle OH! Poètiques de la
il·lusió presenta Blick Théâtre, Xavi Bobés, Oligor y Microscopía,
Rocío Molina i CaboSanRoque i Lluís Danés. Consulta preus i horaris a www.mercatflors.cat. Venda anticipada de localitats:
www.mercatflors.cat, Taquilles Tiquet Rambles (La Rambla, 99933161111), Taquilles del Mercat de les Flors, una hora abans de
l'espectacle

PORTA4

C/. Esglèsia, 4 - 6 / 931854840 www.porta4.cat. Historia de un
árbol. Dissabte 18.00 hores. La meva Ismènia. Dissabte 21.30
hores i diumenge 18.00 hores. Crónica de un miércoles cualquiera. Diumenge 20.30 hores. Infantil: El col·leccionista de
sons. Diumenge 11.00 hores (de 0 a 5 anys).

Sala Atrium

Consell de Cent, 435. /Metro Tetuán i Girona. 932136926
www.atrium.cat. Hamlet de W. Shakespeare en castellà. De dimarts
a dissabte a les 20.30 hores i diumenge a les 18.00 hores. 5 i 6 no hi
ha funció. Diumenge a les 12.00 hores. reserves@atrium.cat o entradium.

Carrer Pi, 5 (junto a cine Maldà). El llarg dinar de Nadal.
Shaking Shakespeare. Rondalles Mallorquines. Per reserves,
consulta d´horaris i preus (www.elmalda.cat)

Calle Riereta, 31 / 934413467. teatre@salafenix.com www.salafenix.com Saturnalia de la Cia. Lazzi Comici. Comedia del´Art
catalana (La Llagosta). Divendres, dissabte i diumenge a les 21.00
hores.

El Maldà

El Rei de la Màgia

(Gràcia i Poblenou) / 932845312. Una hora en la vida de Stefan
Zweig, d´A. Tabares. Dir: Sergi Belbel. Fins al 10/1. De dimarts a
dissabte, 21.30 hores; diumenge 18.30 hores. El 24 i el 31/12 no hi
ha funció. Consulteu horaris especials de Nadal. Entrades:
www.salabeckett.cat. Alegre de Dalt, 55 bis.

Sala Fénix

AMIGUITAS
20 euros. Vallecas.

688499729

634036249

AMIGUITAS
Dos polvos 30. Usera.

915002282

BARAJASESCORTS.COM
686871725
Españolas, superrusitas, caribeñas.
Superchalé. Desplazamientos.

658586999

ANA
Rusa.

915314813

BERNABÉU
Jovencitas cariñosas.

ALUCHE
Orientales.
AMA
Alba. Irrigación anal.
AMIGUITAS
www.dominiorelax.es

688162114

ANUNCIANTES
Superseleccionadísimas. www.fotosver.com

ATOCHA
Bárbara 20.

662290923

ATOCHA
Renfe. Japonesas.

602642901

ATOCHA
Señoritas nuevas.

913887795

688163007
688591032
648740917

915554413

BOMBONES
677295854
www.granrelax.com Desplazamientos.
BRASILEÑA
Culona.

644506309

CALLAO
Chicas.

688277447

CARLA
600095042
Pivón. Implicación máxima. Parejas.
Locales liberales. Desplazamientos.
CASADA

914132025
914132025

Superbusto. 30.

655105352
914202807

CHALÉ
Jacuzzi.

COLLADO
Villalba. Japonesas.

913887686

628493368
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Sat Sant Andreu Teatre

Neopàtria, 54 / Metro: L-1 Fabra i Puig / Bus: 11, 34, 40, N9 /
933457930. Fins al 24 gener: Viatge al centre de la Terra S.XXI,
de Roseland Musical (famillar, dansa i multimèdia). Consulteu
www.sat-teatre.cat

Tantarantana Teatre

Les Flors, 22 / 934417022. Fins al 17/1 Els McGregor Teatre presenta Ròmul, el Gran. Programa Familiar: 9 i 10/1 Teatro de la Estrella
presenta Los tres cerditos. Horaris i millor preu: www.tantarantana.com

Teatre - Auditori Sant Cugat

Pl. Victòria dels Àngels, 1/ Túnels de Vallvidrera, sortida 11. C58 i
AP7 Avui, divendres 8 gener, 21.00 hores: It Dansa. Un ballo / Wad
Ras / Minus 16. Dema dissabte 9 de gener, 21.00 hores: Una giornata particolare. Informació i venda amb targeta de crèdit al
935891268 i per internet: www.tasantcugat.cat. Una hora abans de
la funció a les taquilles.

Teatre Akadèmia

C/Buenos Aires 47-49. 934951447 La importància de ser Frank
d´Oscar Wild. Del 16/12 al 17/01. De dimecres a diumenge a les
20.30 hores. Els Clàssics van al Cabaret. Del 19/12 al 17/01.
Dissabte i diumenge a les 18.00 hores. Entrades:
teatreakademia.cat. C. Buenos Aires, 47-49. BCN.

Teatre Condal

Avinguda Paral.lel, 91 / Metro: L-2 Paral.lel, L-3 Poble Sec / Bus:
20,36,57,64,91, 157 / 934423132. Mag Lari a Ozom. De dimarts a
divendres, 20.30 hores; dissabte 17.30 i 20.30 hores; diumenge
17.30 hores. teatrecondal.cat Grups: promentrada.com i
933097004.

Teatre del Raval.

Sant Antoni Abad, 12 / 934433999. Testimoni de càrrec
d´Agatha Chistie. Dijous 18.00 hores; divendres i dissabte 20.00
hores; diumenge 18.00 hores. Dani Pérez, dissabte 23.00 hores;
diumenge 20.45 hores. Infantil: Màgia Junior. Dilluns 12.00 i
18.00 hores; dissabte 18.00 hores; diumenge 12.00 hores.
Ticketea.com i 902044226

Teatre Gaudí Barcelona

Sant Antoni Maria Claret, 120 / Metro: L2, L5 Sagrada Família, L4
Joanic Bus 15/20/45/47/10/19/N4/NO/N1/ 936035161. Teatre
musical: Sugar. De dijous a divendres, 21.30 hores; dissabte 18.00
i 21.30 hores; diumenge 18.00 hores. Familiar: El Trencanous, diumenge 12.00 hores. Venda Ticketmaster.

Teatre Lliure de Gràcia

Montseny, 47 / Metro (Fontana L3) Rhum, de J. Montanyès
"Monti", M. Torras Mayneris i J. Martínez, dir. Martí Torras
Mayneris. Fins al 10/01. Més informació i venda d'entrades
www.teatrelliure.com taquilles del teatre, Ticket Rambla (Rambla
99) i al 902106369.

Teatre Lliure Montjuïc

Passeig de Santa Madrona, 40-46 / Pça. Margarida Xirgu, 1./Metro
Poble Sec L3, Espanya L3, L.1 El rei Lear, de W. Shakespeare, dir.
Lluís Pasqual. Fins al 31/01. Sobretítols en anglès i castellà cada
dissabte. Exposició Amat/ Lliure. Fins al 22/06. Entrada lliure
(els dies de funció, dues hores abans de l'inici de l'espectacle). Més
informació i venda d'entrades a www.teatrelliure.com, taquilles del
teatre, Ticket Rambla (Rambla 99) i al 902106369.

Teatre Nacional de Catalunya

Plaça de les Arts, 1. Sala Petita: Maria Rosa d´Àngel Guimerà.
A partir 20 gener. Consulteu horaris. Venda entrades: www.tnc.cat
i taquilles (933065720)

Teatre Poliorama

Teatre Romea

DOMICILIOS
677295854
www.granrelax.com Amigas europeas, latinas. Discretas.
ELENA
659170484
Cubana impresionante. Cañón.
Culona. Garganta profunda. Griego.
Parejas.
Club
liberal.
Desplazamientos.
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CUARENTONA
911805033
Solita. Permanentemente.
CUARENTONA
915649735
Impresionante. 30.
CUATRO
604114061
Caminos. Conejitas calientes. Sexo salvaje.
CUATRO
915332435
Caminos. Maria. Francés profundo.
CUBANA
913887686
Pechugona.
DESPLAZAMIENTOS
913666960
634622214
Madrid, alrededores. Amigas. Rusa,
colombiana, mejicana, guapísimas. Relax.
Striptease. 70, taxi incluido.

9
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Hospital, 51 / Metro Liceu / Bus: 14, 18, 38, 59 / 933015504. Fins
24 gener, Els veïns de dalt de Cesc Gay, amb Pere Arquillué,
Àgata Roca, Carme Pla i Jordi Rico. De dimarts a divendres, 20.30
hores; dissabte 18.00 i 21.00 hores; diumenge 18.00 hores. teatreromea.cat Grups: promentrada.com i 933097004.

Sala Muntaner

ASIÁTICAS
Ventas.
ASIÁTICAS
Móstoles.

4

Muntaner, 4 / 934515752. Boges dir. Joan Maria Segura
Bernadas, fins al 17 gener, de dimecres a dissabte, 20.30 hores;
diumenge 18.30 hores. I En tu mente de Luís Pardo. De dijous a
dissabte, 22.45 hores; diumenge 20.30 hores. Entrades: Ticketea.
www.salamuntaner.com

Joaquím Costa, 68 / 933435323 Fins 17 gener, 73 Raons per deixarte de Guillem Clua i Jordi Cornudella, dir. musical Andreu Gallén, dir.
Elisenda Roca. De dimarts a divendres, 20.30 hores; dissabte 18.00 i
21.30 hores; diumenge 18.30 hores. Matinals familiars: fins al 10
gener: El gran llibre màgic. Dissabte i diumenge a les 12.00 hores.
teatregoya.cat. Grups: promentrada.com i 933097004.

ARTURO
Soria. Chalé 30.

3

La Rambla, 115 / Metro Catalunya / Bus: 14, 18, 38, 59, 91 /
933177599. Fins al 31/01, Tricicle presenta BITS. Dimecres, dijous
i divendres, 21.00 hores; dissabte, 18.30 i 21.00 hores; diumenge
18.30 hores. Preu des de 15 euros. Entrades a teatrepoliorama.com,
ticketmaster.com i taquilla.

Sala Flyhard

ALEJANDRA
610093249
Puertorriqueña. 26 años. Pechugona. Sexy.
Besucona. Bisexual. Parejas. Anal. Francés.
Club intercambios. Hoteles, domicilios. 70
taxi incluido.
ALINA
644149623
Gitana. Atrevida. Francés natural.
ALUCHE
618388503
Rusas.

2

Calle Alpens, 3 / 934322477. Sunday Morning de Carol López
amb Nausicaa Bonnín i Isak Férriz. A partir del 14 de gener. De
dijous a dilluns. Preu: 12 o 16 euros. www.salaflyhard.com /
info@salaflyhard.com.

C/De les Jonqueres, 15. 933187192. Cielo de Miquel Roman.
Màgia de prop. Dijous, divendres i dissabte 21.00 hores. El vaixell
pirata, tots els públics. Dimecres i dissabte 18.00 hores; diumenge
12.00 i 18.00 hores. Tfn: 933187192

ALCALÁ
Henares. Japonesas.
ALCALÁ
Henares. Orientales.

620868504

La Puntual

Sala Beckett

ALBA
608706706
Cuarentañera. Bisexual. Desplazamientos.
Económicos. Máxima discreción.

BARCELONA
934515391
Aribau, 40. Principal 2ª. 10/ 20 horas.
Francés 25. Completo 30. Tríos 50.

Sèneca, 22 / Metro Diagonal / 932181512. Programació Nits: fins
el 16 gener, Godoy presenta: Godoy y yo. Horaris: divendres i dissabte 21.00 hores. Venda entrades: www.jtregina.com

Gran Vía, 595 / Metro Catalunya o Universitat /
902424243.(A2)Patufet. El Musical. Lunes 17.00 horas; jueves a
viernes 17.00 horas; sábado 16.00 horas; domingo 12.00 y 16.30
horas. Brodas Bros. Lunes 20.30 horas; jueves a viernes 20.30
horas; sábado 18.30 y 21.00 horas; domingo 19.00 horas. Entradas
a la venta en www.grupbalana.com

Goya

Multicines Eivissa Aficine
Avda. Els Cubells s/n - 971315211
Carlitos y Snoopy. La película de Peanuts, El viaje de Arlo, Joy, Ocho
apellidos catalanes, Palmeras en la nieve, Star Wars: El despertar de
la Fuerza, Steve Jobs

A
Chico’s superviciosos.

Jove Teatre Regina

Aquarel-la

El Vendrell

1

Teatre Victòria

Avinguda Paral.lel, 76-69 / Metro L-3, Paral.lel , L-1/ Bus nocturn N4 i
N6 / 933249742. Dagoll Dagom, presenta MAR I CEL. Últimes funcions! Preu des de 29 euros. Dimecres 06/01, 18.00 hores; dijous 20.30
hores; divendres 21.30 hores; dissabte 17.30 i 21.30 hores; diumenge
18.00 hores. Entrades a teatrevictoria.com, ticketmaster.com i taquilla.

Teatreneu. Sala Cafè-Teatre

Terol, 26 / 932853712. Showmag, 21.00 hores. Monólogos poligoneros, 22.30 hores. Compra a www.teatreneu.com

Teatreneu. Sala Xavier Fàbregas

Terol, 26-28 / 932853712. Avui Microporno por dinero, 21.00
hores. Improfighters, 23.00 hores. Compra a www.teatreneu.com

Versus Teatre

Castillejos, 179.Concert Cinc de Sambola/Pintó. Divendres i dissabte 22.00 hores; diumenge 20.00 hores. Del 07 al 24/01: Anna
Karenina. De dimarts a dissabte, 20.00 hores; diumenge 18.00
hores. Venda Taquilla i Ticketmaster.

IIn
nffaannttiill

El Petit Liceu

La petita flauta màgica. 30 de gener a les 12.00 i a les 18.00
hores. Al Teatre- Auditori de Sant Cugat. Preu únic 13 euros. Venda
a liceubarcelona.cat, App i Taquilles del Liceu.

Jove Teatre Regina

Sèneca, 22 / Metro Diagonal / 932181512. Fins el 24 gener Els 3
porquets. Cia. Dreams Teatre. Dissabtes i diumenges a les 17.30
hores. Venda entrades: www.jtregina.com

Sat Sant Andreu Teatre

Neopàtria, 54 / Metro: L-1 Fabra i Puig / Bus: 11, 34, 40, N9 /
933457930. Viatge al centre de la Terra S.XXI, Roseland
Musical. Consulteu www.sat-teatre.cat

Muussiiccaalleess
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Auditori

C/ Lepant, 150. Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional
de Catalunya. Gladiator Live, Justin Freer director, Clara
Sanabras soprano, Coral Polifònica de Puig- Reig i Coral Càrmina.
Dissabte 9, 19.00 hores i diumenge 10, 11.00 hores. Preu: 48 euros.
Entrades: L´Auditori www.auditori.com

Arrttee
A

Ba
B
arrcceelloonnaa
EExxppoossiicciioonneess
Fundación Mapfre

Carrer Diputació, 250 / 934012603.
Sala Fundación MAPFRE. Horario: Lunes 14.00- 20.00 horas.
Martes a sábados, 10.00- 20.00 horas. Domingos y festivos, 11.0019.00 horas. El triunfo del color. De Van Gogh a Matisse.

Mu
M
us
se
eo
os
s
Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB)

Montalegre, 5 / Metro: L1, L2, L3, Pl. Catalunya i Pl. Universitat /
933064100. www.cccb.org. Tel. 933064100. Horari: d´11.00 a 20.00
hores. Divendres, dissabte, diumenge i festius: d´11.00 a 20.00
hores. ArticketBCN. Exposició: +Humans.

Museu Marítim

Drassanes Reials de Barcelona. Avinguda de les Drassanes s/n /
Metro: L-3 (Drassanes) / 933429920. www.mmb.cat. De dilluns a
diumenge, 10.00- 20.00 hores. Exposició de la col·lecció del Museu:
7 vaixells, 7 històries, Exposicions temporals: Ona-Ola-Wave.
El surf a Catalunya i arreu del món, Bikondoa. El cementiri
marí, Nits de tinta. Obres de la cultura tradicional d'un art
de pesca i 100 anys de I´Arma Submarina.

ESPAÑOLA
644149623
Maite. Domicilios 70. Sexo total.
ESPAÑOLA
Sólo mañanas.

686047794

ESPLÉNDIDA
Señora.

648517236

ESTRECHO
915720124
Disciplina inglesa. Grados ilimitados.
tutemplodeldolor.com
EVA
Sin preservativo.

636627349

FUENLABRADA
625998097
Marta.
FUENLABRADA
681185206
Española.
GABRIELA
618200378
Belleza mejicana. Morenita. Delgadita.
Culito respingón. Viciosa. Juguetona.
Hoteles, domicilios.
GALAPAGAR
674435600
Maduritas.

EVA
915986780
Obediente. Griego profundo. Francés 30.
EXUBERANTE
Jovencita, rubita atractiva.

692268120

ESCÚCHAME

FRANCÉS
Tragando. Beso negro.

661090232

Hablamos.

FRANCOS
Rodríguez.

628519513

FUENLABRADA
Gissel.

603116970

TAROT
24 horas. Un euro minuto.

803514261
803420690

806533706

Clàssica

Coordina
Marta Salicrú
msalicru@timeout.cat
@salicrunette

El millor padrí per a Bach

Ens agrada!
rada!

Ton Koopman torna al festival Bachcelona, que celebra la tercera
edició del dijous 23 al dimarts 28. Per Xavier Cester
Un bon padrí sempre és útil per
obrir portes, afermar posicions
i, per què no, donar un plus
d’entitat a propostes coratjoses
en temps tèrbols com aquests. I
GPEGVCTWPHGUVKXCNOQPQIT¼ƁE
en un desert melòman com és
l’estiu a Barcelona és molt
coratjós. Ja en la seva segona
edició, l’any passat, Bachcelona
va donar el cop convidant Ton
Koopman per interpretar, amb la
seva esposa Tini Mathot, L’art
de la fuga. L’esplèndid músic
holandès reincideix enguany per

01.
TON KOOPMAN

Un gran especialista en Bach
obre amb dos concerts la 3a.
edició del Bachcelona, un festival
que continua creixent.  Palau
de la Música. Dj. 23 i dv. 24.

02.
BECA BACH

03.
ALBA VENTURA

La magníﬁca pianista catalana
serà la solista amb l’orquestra
formada pels alumnes i
professors del XXXV Curs
Internacional de Música de
Cervera.  Cervera. Dv. 24.

04.
CLARA SANABRAS

Un dels espais més bells de
Barcelona acull un acostament a
músiques italocatalanes escrites
del segle XIV al XVII.  Monestir
de Pedralbes. Divendres 24.
instrumentals més fascinants
de Bach, l’Ofrena musical
BWV1079, sorgida de la trobada
del compositor amb Frederic II
de Prússia, qui li va suggerir un
tema que l’autor de la Passió
segons sant Mateu va
transformar amb tota la seva
ciència contrapuntística.
Aquesta trobada és l’eix de la
pel·lícula Mein Name ist Bach,
una de les projeccions
programades pel festival a la
Filmoteca de Catalunya. Perquè
Bachcelona va més enllà de la

presència estel·lar de Koopman,
amb un ventall de propostes on
no podia faltar la participació
dels dos directors artístics de la
iniciativa. Daniel Tarrida a
l’orgue i Pau Jorquera a la
direcció continuen amb el cicle
integral de les cantates de Bach
en format participatiu encetat el
2011 sota el nom Bach Zum
Mitsingen. Tot sigui perquè
Barcelona sigui bachiana.
Ton Koopman toca al Palau de
la Música el dj. 23 i el dv. 24.

05.
AINA MARTÍN

La soprano uneix forces amb
el conjunt instrumental Trença
Ensemble al festival pirinenc
en un programa centrat en el
Trecento musical a Florència.
 FEMAP. Dv. 24 i ds. 25.

Més concerts de
clàssica a timeout.cat

Compra entrades i reserva taula a www.timeout.cat 45

Música

Bona iniciativa de la Fundació
BZM: donar suport a quatre joves
cantants (soprano, contralt,
tenor i baix) per perfeccionar el
seu estil bachià.  Capella de
l’Esperança. Dimarts 28.

Les credencials
bachianes de
Koopman són
tan àmplies com
conegudes
partida doble, amb la qual cosa
s’ha guanyat per mèrits obvis el
VÉVQNFGRCFTÉQƁEKÏUFGNLQXG
festival.
Les credencials bachianes de
Koopman són tan àmplies com
conegudes, com a director (una
remarcable integral discogràfica
de les cantates, sacres i
profanes, per exemple),
clavecinista i organista. Al
costat dels solistes de
l’Orquestra Barroca
d’Amsterdam que va fundar el
1979, Koopman servirà un
saborós menú de concerts per a
dos, tres i quatre claves de
Bach. A més d’intèrpret,
Koopman seguirà l’empremta
del compositor alemany com a
adaptador d’obres d’altri i
signarà sengles transcripcions
per a quatre clavicèmbals de
concerts per a quatre violins de
Vivaldi. El segon programa se
centra en una de les partitures

Per Xavier Cester
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CARTELLERA

Vegeu els tràilers de les pel·lícules d’estrena i les sales de cinema de
Catalunya on es projecten a www.lavanguardia.com/trailers-cine
Cartellera elaborada per OneData. comercial@onedata.es

NOVETATS
Ant-man**
El cumpleaños de Ariane*
Una dama en París**
Lío en Broadway***
Pixels**
Sólo química*
Todo saldrá bien**
Amy**
Del revés****

IDEES

Direcció
Peyton Reed
Robert Guédiguian
Ilmar Raag
Peter Bogdanovich
Chris Columbus
Alfonso Albacete
Wim Wenders
Asif Kapadia
Pete Docter

Vespres musicals a Pedralbes

DOLENTA " REGULAR * BONA ** MOLT BONA *** OBRA MESTRA ****

Clara Sanabras actua als
Vespres Musicals de
Pedralbes. Sota el títol de Lo
viatge del retrobament, interpretarà amb Francesco Turrisi
cançons pròpies i de tradició
sefardita, catalana i italiana
en una localització excepcional,
el claustre del monestir de
Pedralbes. 21 hores. 12 €.

La Sala Barts acull aquesta nit
l’artista mexicana Lila Downs.
La cantant torna a barrejar les
tradicions amb els corrents
musicals més nous en un disc
que ens parla de les crisis i
mancances de les societats
llatinoamericanes, però també
dels seus somnis, esperances i
alegries. 21 h. De 28 a 35 €.

Lila Downs

Tel Entrada: 902 10 12 12. Internet: www.telentrada.com # Ticketmaster: 902 15 00 25. Internet: www.ticketmaster.es
Abreviacions: DL: dilluns, DM: dimarts, DX: dimecres, DJ: dijous, DV: divendres, DS: dissabte, DG: diumenge, F: festius, ": v.o. subtitulada en castellà, !: v.o. subtitulada en català, C: parlada en català, M: matinal, G: golfa, !: en 3D

PEL·LÍCULES BARCELONA
M

G

LA CARTELLERA DE PEL·LÍCULES ESTÀ SUBJECTA A POSSIBLES CANVIS D’ÚLTIMA HORA DELS CINEMES
M

G

M

Déu meu, però què t’hem fet?
FRANÇA. 2014. DIR.: PHILIPPE DE CHAUVERON. INT.: C. CLAVIER I C. LAUBY.

A primera vista
BRASIL . 2014. DIR.: DANIEL RIBEIRO. INT.: FABIO AUDI I TESS AMORIM.

Blind
12 A

Drama romàntic: Acaba l’estiu a São Paulo. El Leonardo, de 15 anys, és cec. Li agradaria ser més independent, estudiar a l’estranger i també enamorar-se. Un dia arriba a
la seva classe el Gabriel, un alumne nou. Els dos adolescents es van acostant i, a poc
a poc, la seva amistat sembla evolucionar cap a una altra cosa. El problema per al Leonardo és saber com seduir el Gabriel i saber si li agrada sense poder veure’l.96 min.
c Balmes Multicines
16.00 20.10
c Zumzeig Cinema
20.00

Ahora o nunca
ESPANYA. 2015. DIR.: MARIA RIPOLL. INT.: DANI ROVIRA I MARÍA VALVERDE.

12 A

Comèdiaromàntica:L’Evail’Álexfaanysquesurtenjuntsiarahandeciditcasar-seallloc
onesvanenamorar,unpetitpobletdelcampanglès.Tanmateix,unavagadecontroladors
impedeix que el nuvi i els convidats es reuneixin amb la núvia i el seu seguici.86min.
Arenas de Barcelona 20.10
Bosque Multicines
18.30 20.25 22.20
Cinemes Girona
18.00 22.00
Cinesa Diagonal
16.00 21.00 23.00
Cinesa Diagonal Mar 16.05 18.10 20.30 22.45
Cinesa Heron City 3D 16.00 18.20 20.15
Cinesa La Maquinista 20.40
Comèdia
16.10 20.20 22.10
Yelmo Cines Icaria
22.30

Amy
REGNE UNIT. 2015. DIR.: ASIF KAPADIA.

12 A

Documental: L’Amy va saltar a la fama internacional amb el seu segon àlbum, Back
to black, que va vendre 12 milions de còpies arreu del món i va ser diverses vegades Disc de Platí a nombrosos països des del llançament el 2006. Va ser admirada
per molts i va col·laborar amb diversos artistes com ara Tony Bennett, Prince, Mark
Ronson o els Rolling Stones. Va morir tràgicament el 2011 a causa d’una sobredosi
d’alcohol, la qual cosa la va dur a unir-se amb tot just 27 anys al trist Club 27 amb
Jimi Hendrix, Kurt Cobain o Janis Joplin.
90 min.
Aribau Multicines
18.00 22.30
c Balmes Multicines
16.00 19.00 22.00
c Boliche
17.45 19.50 21.45
Bosque Multicines
16.05 19.05
Cinesa Heron City 3D 22.10
00.45
c Renoir Floridablanca
16.00 18.20 20.00 22.45
c Verdi Park HD
16.30 19.15 22.00
Yelmo Cines Icaria
17.00 19.40 22.10

Ant-Man
EUA. 2015. DIR.: PEYTON REED. INT.: PAUL RUDD I EVANGELINE LILLY.

7 A

Ciència ficció: Scott Lang, un lladre experimentat, treu a la llum l’heroi que porta dins per ajudar el seu mentor, el Dr. Hank Pym, a protegir el secret que amaga el seu espectacular vestit d’home-formiga d’una nova generació de perilloses
amenaces. Dotat amb la fascinant habilitat per encongir de mida però augmentar
la força, i malgrat els obstacles que semblaven invencibles, el Lang ajuda el Pym a
planejar i dur a terme un atracament que ha de salvar el món.
117 min.
Arenas de Barcelona 15.45 19.15 22.00
00.20
Aribau Multicines
16.10 19.00 22.00
c Balmes Multicines
16.15 19.15 22.15
Bosque Multicines
16.00 19.00 22.00
Cinesa Diagonal
17.00 19.30 22.00
00.30
Cinesa Diagonal
18.20 20.40 23.15
¶ Cinesa Diagonal
16.00 22.30
01.00
Cinesa Diagonal Mar 16.00 19.30 22.00
00.30
Cinesa Diagonal Mar 17.00 20.00 22.30
01.00
Cinesa Diagonal Mar 18.30 21.00
23.30
¶ Cinesa Diagonal Mar
16.30 19.00 21.30
00.00
Cinesa Heron City 3D 17.00 19.30 22.00
00.30
Cinesa Heron City 3D 18.20 20.40 23.15
¶ Cinesa Heron City 3D
16.00 22.30
01.00
Cinesa La Maquinista 16.30 18.30 20.00 22.30
00.45
Cinesa La Maquinista 17.15 19.15 22.00
01.00
¶ Cinesa La Maquinista
16.00 21.15
Cinesa Maremàgnum 17.00 19.30 22.00
Cinesa Maremàgnum 18.20 20.40
Glòries Multicines
16.00 19.00 22.00
Palau Balaña Multicines 16.15 19.05 22.00
Yelmo Cines Icaria
17.00 19.30 22.00

Aprendiendo a conducir
EUA. 2015. DIR.: ISABEL COIXET. INT.: JAKE WEBER I BEN KINGSLEY.

12 A

Comèdia dramàtica: La Wendy és una escriptora de Manhattan que decideix treure’s
el carnet de conduir mentre el seu matrimoni es dissol. Per això pren classes amb el
Darwan, un refugiat polític sikh que es guanya la vida com a taxista i instructor en una
autoescola.
105 min.
Arenas de Barcelona 22.00
00.10
Aribau Multicines
16.00 20.30
c Balmes Multicines
18.15
Bosque Multicines
22.05
Comèdia
16.30 18.20 20.10 22.00
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
c Renoir Floridablanca
16.30 18.30 20.45
c Verdi HD
16.10 18.15 20.20 22.30
Yelmo Cines Icaria
18.25 20.25 22.25

PAÏSOS BAIXOS, NORUEGA. 2014. DIR.: E. VOGT. INT.: ELLEN DORRIT PETERSEN.18

A

Drama: Després de perdre la vista, la Ingrid gairebé mai surt del seu pis. Encara
recorda com és el món on vivia, però les imatges que abans eren molt clares comencen a ser substituïdes per visions cada vegada més borroses. L’Ingrid sospita que el marit, el Morten, no sempre va a treballar quan s’acomiada d’ella i creu
que potser es queda al pis per observar-la d’amagat. I quan diu que escriu correus
electrònics per a l’oficina, pot ser que en realitat estigui xatejant amb l’amant.
El Morten i l’Einar eren companys i amics a la universitat. A tots dos els apassionava la música i el cinema. Però ara, l’Einar ha deixat enrere les seves passions i
prefereix sumir-se en el món del porno en línia i espiar la veïna, l’Elin, una sueca
que viu a l’altra banda del carrer. L’Elin es va quedar sense un sol amic després de
divorciar-se i la seva única companyia és la filla de 10 anys.
96 min.
c Méliès
20.10
c Verdi Park HD
18.15 22.30

EUA. 1997. DIR.: DAVID LYNCH. INT.: BILL PULLMAN I PATRICIA ARQUETTE.

18 A

Thriller: Fred Madison, un músic de jazz, rep una sèrie de misterioses cintes de vídeo
en què apareix amb la dona, la Renée, dins de casa. En l’última d’elles, que el Fred veu
tot sol, ell està amb la seva dona, morta.
135 min.
n Cinemes Texas
22.05

Citizenfour
EUA. 2014. DIR.: LAURA POITRAS.

El camí més llarg per tornar a casa
ESPANYA. 2014. DIR.: SERGI PÉREZ. INT.: MARIA RIBERA I POL LÓPEZ.

Documental: Al gener del 2013, Laura Poitras va començar a rebre correus electrònics xifrats que tenien com a remitent Citizenfour, que assegurava tenir proves
dels programes de vigilància il·legals dirigits per la NSA en col·laboració amb altres
agències d’intel·ligència. Cinc mesos després, al juny del 2013, Laura Poitras viatja a
Hong Kong per a la primera de les trobades.
114 min.
n Cinemes Texas
22.00

Código paz
CUBA. 2015. DIR.: PEDRO URRUTIA. INT.: DAVID MALER I PAULA SANCHEZ.

13 A

Acció: Pedro Ruiz, un lladregot impacient d’estrat humil, nascut i criat a Villa Consuelo, porta una doble vida. Durant el dia treballa com a venedor immobiliari en una
important empresa i durant les nits roba dins de les mateixes propietats que ven
amb el Wellington, el seu amic del barri. El Pedro vol menjar-se el món aquí i ara i
fer-se ric abans de complir els 30 anys.
96 min.
Cinemes Girona
20.00

Del revés
EUA. 2015. DIR.: PETE DOCTER, RONALDO DEL CARMEN.

APTA

Animació: Créixer pot ser un camí ple de sots i per a la Riley no és una excepció.
Es veu obligada a deixar enrere la seva vida al Mig Oest americà perquè el seu pare
troba una nova feina a San Francisco. Com tothom, la Riley es deixa guiar per les
seves emocions: Alegria, Por, Ira, Fàstic i Tristesa. Les emocions viuen al Quarter
General, el centre de control de la ment de la Riley, des d’on l’ajuden a superar els
problemes de la vida quotidiana. Mentre la Riley i les seves emocions s’esforcen
per adaptar-se a una nova vida a San Francisco, la confusió s’apodera del Quarter
General. Encara que l’Alegria, l’emoció més important de la Riley, intenta mantenir
una actitud positiva, el conflicte d’emocions sorgeix en haver de fer front a una nova
ciutat, una nova casa i una nova escola.
94 min.
Arenas de Barcelona 15.45 19.15 21.45
00.20
¶ Arenas de Barcelona
17.00 19.00 21.00
Aribau Multicines
16.10 19.00 22.00
c Balmes Multicines
16.00 18.05 20.10 22.15
Boliche
16.00 18.00
c Boliche
19.45 22.00
Bosque Multicines
16.10 19.00 22.00
¶ Bosque Multicines
17.00 20.05
Cinesa Diagonal
17.00 19.15 22.00
00.15
Cinesa Diagonal
18.00 20.15
¶ Cinesa Diagonal
18.00
C Cinesa Diagonal
18.15 20.30
Cinesa Diagonal Mar 16.20 18.35 20.50 23.05
00.15
Cinesa Diagonal Mar 17.00 19.15 22.00
¶ Cinesa Diagonal Mar
17.30 19.45
C Cinesa Diagonal Mar
18.15 20.30
Cinesa Heron City 3D 17.00 19.15 22.00
00.15
Cinesa Heron City 3D 18.00 20.15
¶ Cinesa Heron City 3D
16.00 18.10 20.20
C Cinesa Heron City 3D 16.00 18.15 20.30 22.45
Cinesa La Maquinista 16.00 18.15 20.30
00.20
Cinesa La Maquinista 17.00 19.15 22.00
Cinesa Maremàgnum 16.00 18.15 22.00
Cinesa Maremàgnum 17.00 19.15
Comèdia
16.20 18.20 20.20 22.20
Glòries Multicines
16.10 19.00 22.00
¶ Glòries Multicines
17.00 20.00
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
Palau Balaña Multicines 16.00 18.00 20.00 22.10
C Palau Balaña Multicines 16.15 18.15 20.15
c Renoir Floridablanca
16.15 18.15 20.15 22.15
Yelmo Cines Icaria
18.00 20.15 22.30

16 A

Drama: Un matí el Joel troba l’Elvis, el gos de la dona, mig moribund i assedegat. Això
l’obliga a sortir de casa, cosa que porta evitant des de fa temps. En deixar-se les claus
dins, passa el dia intentant desesperadament tornar a casa, el seu refugi. 85 min.
Balmes Multicines
20.20

El capital humà

7 A

Drama: La vigília de Nadal, un tot terreny de luxe treu un ciclista de la carretera. A mesura que es van aclarint els fets que precedeixen l’accident, les vides de l’adinerada famíliaBernaschi,privilegiadaidistant,s’entrecreuendemanerainesperadaamblesdels
Ossolas, que lluiten per mantenir la seva confortable vida de classe mitjana.111 min.
c Cinemes Maldà
20.10
n Cinemes Texas
22.00

El cumpleaños de Ariane
FRANÇA. 2014. DIR.: R. GUÉDIGUIAN. INT.: J. BOUDET I J. DARROUSSIN.

7 A

APTA

Comèdia: Els Verneuil són un matrimoni de províncies, elegant, tradicional, dels de tota la vida. Les parelles de les seves primeres tres filles
no són com els seus pares somiaven. El senyor Verneuil mai va imaginar tenir un gendre musulmà, un jueu i un altre xinès. Els soferts pares
esperen que la filla menor, molt maca, com a mínim es casi per l’Església. 97 min.
c Renoir Floridablanca
19.45

ITÀLIA, FRANÇA. 2014. DIR.: PAOLO VIRZI. INT.: F. BENTIVOGLIO I V. GOLINO.

Carretera perduda

G

12 A

Fantàstica: Avui és l’aniversari de l’Ariane i està més sola que mai en la seva bonica casa. Les espelmes del pastís ja estan enceses, però tots els convidats han
cancel·lat, ningú acudeix a la celebració. L’Ariane puja al seu bonic cotxe i deixa la
seva bonica urbanització per perdre’s a la ciutat.
86 min.
Aribau Multicines
16.00 18.05 20.10 22.15
c Balmes Multicines
16.00 18.05 20.10 22.15
c Boliche
16.00 18.00 20.00 22.00
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
c Renoir Floridablanca
16.00 17.50 20.30 22.30
c Verdi HD
16.15 18.20 20.25 22.30
Yelmo Cines Icaria
17.45 19.45 21.45

El mundo sigue
ESPANYA. 1965. DIR.: FERNANDO FERNÁN- GÓMEZ. INT.: LINA CANALEJAS.

REGNE UNIT. 2014. DIR.: G. JENKIN, A. HAMILTON. INT.: R. PIKE I D. TENNANT.

Els Minions
EUA. 2014. DIR.: BRIAN LYNCH.

7 A

APTA

G

APTA

Animació: Els Minions van començar com a organismes grocs unicel·lulars i van evolucionar a través de les edats, servint sempre els amos més menyspreables. A causa
de la seva incapacitat per mantenir aquests amos, els Minions estan sols i cauen en
una profunda depressió. Però un d’ells, anomenat Kevin, té un pla. Acompanyat pel
rebel adolescent Stuart i l’adorable Bob, decideix llançar-se al món a la recerca d’un
nou amo malèvol que els seus germans puguin seguir. El trio emprèn un viatge emocionant que els porta a un amo potencial: la primera supervilana que mai ha conegut
el món, la terrible Scarlet Overkill. Passen de la gelada Antàrtida a la ciutat de Nova
York als anys 60, per acabar al Londres la mateixa època, on han d’enfrontar-se al
repte més gran fins aquell moment: salvar la raça Minion de l’aniquilació. 90 min.
Arenas de Barcelona 16.00 18.00 20.00
Arenas de Barcelona 16.30 18.30
¶ Arenas de Barcelona
17.00 19.00
Aribau Multicines
16.00 18.00 20.00
c Balmes Multicines
18.00
Bosque Multicines
16.00 18.00 20.00
¶ Bosque Multicines
16.30
Cinesa Diagonal
16.00 18.00 20.00
00.30
Cinesa Diagonal
17.00 19.00
Cinesa Diagonal Mar 16.00 17.00 18.15 20.10 22.15
00.20
Cinesa Diagonal Mar 16.10 18.05 19.05 21.10
01.00
Cinesa Heron City 3D 16.00 19.05 22.30
00.35
Cinesa Heron City 3D 18.15 20.25
C Cinesa Heron City 3D 17.00
Cinesa La Maquinista 16.00 18.05 20.10 22.15
00.20
Cinesa Maremàgnum 16.05 18.10 20.15
Glòries Multicines
16.00 18.00 20.00 22.00
¶ Glòries Multicines
16.30 18.30
Gran Sarrià Multicines 16.05 18.10
Palau Balaña Multicines 16.00 18.00 20.00
Yelmo Cines Icaria
18.10 20.10 22.10

Elsa & Fred
EUA. 2014. DIR.: M. BRADFORD. INT.: S. MACLAINE I C. PLUMMER.

Drama: Anys 60, barri madrileny de Maravillas. L’Eloísa és una esposa abnegada i
mare eficient que viu amb el marit, un guàrdia municipal més autoritari a casa que
al carrer i a qui de vegades se li va la mà. El fill és un beat que va sortir del seminari poc abans d’esdevenir sacerdot i que es passa la vida estudiant i resant per
expiar els pecats de la família.
120 min.
Verdi HD
16.30 19.15 22.00

El nostre últim estiu a Escòcia

M

sisteix al seu pare. Un cataclisme obliga els Croods a córrer el risc d’endinsar-se en
terres desconegudes i repensar-se la seva manera de viure.
98 min.
C Cinemes Texas
16.00

APTA

Comèdia dramàtica: Des de fa anys l’Elsa viu en un món de fantasia en el qual es
creu la protagonista de La Dolce Vita de Fellini. En canvi, el Fred fa temps que ja no
espera res de la vida. Quan de sobte es queda vidu, la filla decideix traslladar-lo en
contra de la seva voluntat a un petit apartament on la veïna, l’Elsa, irromp en la seva
tranquil·la vida a la recerca del seu propi Marcello Mastroiani.
97 min.
Cinemes Girona
18.00
c Cinemes Girona
20.00 22.00
c Méliès
17.45

Entourage (El séquito)

Comèdia: El Doug i l’Abi són dos pares normals amb tres fills encantadors però
molt excèntrics. Després de separar-se, han de viatjar amb els nens de Londres a
Escòcia per celebrar l’aniversari de l’avi, malalt. Per no disgustar-lo, la família decideix
simular que tot és harmonia. El que prometia ser unes vacances de reconciliació aviat
esdevé un camp de mines social amb baralles i malentesos.
95 min.
Comèdia
18.15 22.20
Gran Sarrià Multicines 20.15 22.15
c Méliès
16.00
c Verdi HD
16.10 18.15 20.20 22.30
Yelmo Cines Icaria
18.15 20.15

Comèdia: Perquè l’èxit no se li pugi al cap, l’estrella del món de l’espectacle Vince
Chase decideix portar-se amb ell a Hollywood els amics de tota la vida. L’Eric, el Drama
i el Turtle acompanyen el Vince en la seva carrera, guiada per l’agent Ari Gold, mentre
coneixen l’exagerada, excèntrica i despietada vida de la meca del cinema. 104 min.
Arenas de Barcelona 15.45
00.20
c Balmes Multicines
20.00 22.20
Cinesa Diagonal Mar 22.30
Yelmo Cines Icaria
17.40

El padre

EUA. 2015. DIR.: PAUL FEIG. INT.: MELISSA MCCARTHY I JASON STATHAM.

DIVERSOS PAÏSOS. 2014. DIR.: FATIH AKIN. INT.: S. ABKARIAN I M. J. KHOURY.

16 A

Drama històric : Mardin, Turquia, any 1915. La policia arresta tots els homes armenis de la ciutat. Entre ells hi ha el jove ferrer Natzaret Manoogian, que és separat de
la família. Anys després d’haver sobreviscut als horrors del genocidi, s’assabenta per
casualitat que les dues filles encara són vives. Llavors s’obsessiona amb la idea de
trobar-les i comença a seguir-los la pista.
138 min.
c Méliès
17.45

Eliminado
EUA. 2014. DIR.: LEO GABRIADZE. INT.: SHELLEY HENNIG I MOSES STORM.

12 A

Terror: Una figura invisible persegueix una adolescent i els seus amics a la recerca
de venjança per la humiliació soferta per la protagonista d’un vídeo sexual, gravat una
nit en què ella estava en estat d’embriaguesa. L’assetjament i la humiliació generats
per l’enregistrament van provocar en el seu moment que la jove, Laura Barns, se
suïcidés un any enrere.
83 min.
Arenas de Barcelona 16.00 20.00 21.45
00.15
Cinesa Diagonal
16.00 23.00
01.00
Cinesa Diagonal Mar 18.30 20.30 23.15
Cinesa Heron City 3D 16.00 18.25 20.30 22.40
01.00
Cinesa La Maquinista 16.10 18.30 20.40 22.45
00.50
Cinesa Maremàgnum 18.10 22.40
Glòries Multicines
20.20 22.15
Palau Balaña Multicines 18.10 22.05

Els Croods
EUA. 2013. DIR.: CHRIS SANDERS, KIRK DE MICCO.

EUA. 2015. DIR.: DOUG ELLIN. INT.: KEVIN CONNOLLY I ADRIAN GRENIER.

Espías

16 A

16 A

Comèdia: Susan Cooper és una analista de la CIA modesta i sedentària i l’heroïna
oblidada de les missions més perilloses de l’agència. Però quan el seu company desapareix de la faç de la Terra i un altre agent important es veu involucrat en problemes,
la Susan es presenta voluntària per emprendre una missió encoberta. 120 min.
Arenas de Barcelona 22.00
00.10
Cinesa Diagonal
22.45
Cinesa Diagonal Mar 22.45
01.00
Cinesa La Maquinista 22.30

Eternal
EUA. 2015. DIR.: TARSEM SINGH. INT.: RYAN REYNOLDS I BEN KINGSLEY.

16 A

Ciència ficció: Un empresari ric amb càncer terminal se sotmet a un procediment
mèdic radical que consisteix a transferir la seva consciència a un cos jove i sa. Tot va
bé fins que comença a descobrir que el cos que habita pertanyia a una persona que
el va vendre a canvi de diners per a la seva família. Amb aquest descobriment posa la
seva vida en perill.
117 min.
Arenas de Barcelona 15.45 19.15
c Balmes Multicines
18.00
Bosque Multicines
19.15
Cinesa Diagonal Mar 17.00 19.30 22.00
00.20
Cinesa Heron City 3D 22.15
Cinesa Maremàgnum 22.00
Gran Sarrià Multicines 18.00 22.05
Palau Balaña Multicines 15.55 19.50

APTA

Animació: CCom la majoria dels pares, el patriarca dels Croods, el Grug, és un protector ferotge de la dona i dels tres fills. La mitja taronja del Grug, l’Ugga, ferma i
conscient dels seus deures, accepta la mentalitat del seu espòs. Els seus tres fills
són el Tonk, content amb la inalterable situació; el petit Sandy, dur com una pedra,
que podria ser el més temible dels Croods, i l’Eep, una adolescent rebel que es re-

Hablar
ESPANYA. 2015. DIR.: JOAQUÍN ORISTRELL. INT.: SERGIO PERIS-MENCHETA.

12 A

Comèdia romàntica: Viatge entre el teatre i el cinema que transcorre al popular barri
de Lavapiés de Madrid, en una calorosa nit d’agost del 2014. Durant mig quilòmetre

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.
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Èpica musical
amb l’OBC

MAY / ZIRCUS

L’orquestra entusiasma l’Auditori amb
la banda sonora d’‘El senyor dels anells’
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Èpica cinematogràfica i musical
a l’Auditori. La interpretació de
la banda sonora de la primera pel·
lícula de la trilogia d’El Senyor dels
Anells va emocionar dissabte a la
nit els espectadors que es van donar cita en la que ha estat una de
les vetllades més aclamades que
es recorden a la sala simfònica.
L’OBC i un centenar de veus del
Cor Infantil i el Cor Jove de l’Orfeó Català i del Cor Jove dels Països Catalans van fer posar dret un
públic entusiasmat amb el perfecte encaix aconseguit entre la projecció del film i la vibrant execució de músics i cantants, dirigits
amb excel·lent pols per Shih-Hung
Young.
Tot va anar com la seda. El temor que la poderosa influència
de les imatges de la popular pro-

ducció, projectades amb veus i efectes sonors inclosos, pogués restar
força a la interpretació musical en
directe es va esvair ben aviat. Young, amb una trentena de concerts
d’aquest títol a les espatlles, va exhibir un absolut control de la situació
i es va mostrar molt atent a l’evolució de l’acció a la pantalla. La música va entrar sempre amb el to apropiat en cada un dels passatges del
llargmetratge aconseguint el difícil
equilibri que exigeix un muntatge
d’aquestes característiques en què
es fan servir diferents llenguatges.
Una orquestra implicadísima,
amb un bon rendiment conjunt però amb una especial brillantor en
les seccions de metall i percussió,
i uns cors molt ben ajustats, fruit
del treball previ de Glòria Coma i
Esteve Nabona, van respondre a les
exigències de la guardonada i complexa partitura de Howard Shore.

MAPA SONOR / L’aventura del hòbbit

33 Projecció amb música en directe 8 Una proposta ben acollida.

Experiències com
aquesta són un
estímul que pot
animar un públic
no habitual

L’obra mescla diferents estils però
es desenvolupa com un poema simfònic amb tocs operístics i amb el
recurs del leivmotiv espremut al màxim. Magnífica va ser l’aportació de
la versàtil i lluminosa soprano Clara Sanabras, obligada a viatjar entre diferents registres tant clàssics
com de la música pop, amb una superba recreació del May it be com-

Raúl Rodríguez, la frontera com a casa
CRÒNICA El guitarrista va encomanar l’ànim viatger i mestís de ‘Razón de son’ al Jamboree
JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Raúl Rodríguez ha aconseguit que
el seu discurs teòric sobre els cantes
d’anada i tornada entre Andalusia
i el Carib, molt substanciós, com revelen els textos del disc llibre Razón
de son, tingui una traducció artística
que transmet lluminositat des de les

primeres notes del seu tres flamenc,
l’instrument creat per ell mateix i
que simbolitza el diàleg a través de
l’oceà. Exploració històrica, doncs, i
gaudi per als sentits en una proposta que dissabte va captivar el públic
del Jamboree.
Rodríguez combina la seva mirada erudita de llicenciat en Antro-

post per Enya. També es va lluir
com a solista Alba Valdivielso, del
Cor Infantil.
La partitura, esquitxada de temes associats als personatges, els
paisatges i les situacions recreades a la Comunitat de l’Anell, va
posar de manifest el seu enorme
poder descriptiu. La música en directe va contribuir a donar encara
més espectacularitat al visionat
de la pel·lícula dirigida per Peter
Jackson i basada en l’obra mestra
de J. R. R. Tolkien.

pologia amb unes aptituds naturals
per casar ritmes i tonades construint
una música a la vegada andalusina i
tropical que se situa en un pla temporal inèdit, en la prehistòria del flamenc i, a la vegada, com va apuntar
durant el recital, en la «memòria de
l’esdevenidor». Un fandango, el de
Llévame a la mar, que «va arribar a les

costes ibèriques com a dansa caribenya», i un recordatori, El negro Curro, dels africans que van anar a Cuba
com a «homes lliures». Peces originals, amb incursions en peces populars com La pena y la que no es pena.
Es tracta de la maduració d’un
ideal artístic al qual el fill de Martirio va començar a acostar-se ja fa una

Frodo, responsable de la missió de
destruir l’Anell Únic per alliberar
els habitants de la Terra Mitjana
del maligne Sauron, va trobar
sempre l’adequada resposta instrumental i vocal. Tons celtes per
al ruralisme dels hòbbits, melodies etèries per als elfs, minucioses
figures tímbriques per als homes i
els nans, violència percussiva per
a l’exèrcit d’orcs i així fins a completar un mapa sonor tan divers
com homogeni en la seva concepció global.
El programa, inclòs dintre de
la temporada de l’OBC, ha aconseguit dos plens absoluts. La significativa presència d’un públic no habitual anima a insistir en aquestes
iniciatives. L’experiència viscuda
per alguns dels nous espectadors
és un bon estímul per enganxarse a altres atractives propostes. H

dècada amb Son de la Frontera. Ara,
en escena, amb la complicitat de la
guitarra precisa de Mario Mas i la base rítmica d’Aleix Tobias (bateria) i
Guillem Aguilar (baix elèctric), un
grup de músics catalans per a una
música mestissa i canviant que va
acollir, com a convidats, la trompeta de David Pastor (celebrat solo en el
clímax de Con la guitarra en blanco) i el
caixó d’Acari Bertran i Angelo Manhenzane (Coetus).
I en el fons, la influència de Veneno en la rumba impura, contagiada de blues i rock, de Si supiera, i la
versió, en els bisos, de No pido mucho.
Aquell disc de 1977 segueix estant
en el substrat de moltes coses. H
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Salut i llarga vida als malparits i torracollons
La rialla és una arma perillosa i desestabilitzadora, com ho demostra la persecució dels còmics
Un gran any per als intransigents
va ser el 2006. Pepe Rubianes i Leo
Bassi van crispar els seus delicats
ànims per tocar-los el sacre i allò
que els penja de més avall. Rubianes
va haver de cancel·lar les representacions de Lorca eran todos al Teatro Español per la seva propensió a
la febre escatològica. Era un mestre
a l’hora de conrear la síndrome de
Tourette com a empremta artística.
Però el conservadorisme fins i tot es
pren molt seriosament la coprolàlia. Víctimes col·laterals d’aquest
episodi van ser Mario Gas, director
de l’Espanyol, i Alicia Moreno, regidora d’Arts de l’Ajuntament de Madrid, convidada a dimitir pel reclús
Francisco Granados. Tots dos van
abandonar els càrrecs.

Anàlisi
JUAN CARLOS
OLIVARES

CRÍTIC DE TEATRE

ikhaïl Bakhtin, crític
literari rus i filòsof
del llenguatge, deia:
“La funció del que és
grotesc és alliberar
l’home de les formes de necessitat inhumana en què es basen les idees
convencionals. El que és grotesc acaba amb aquesta necessitat i descobreix el seu caràcter relatiu i limitat.
[...] El riure i la cosmovisió carnavalesca [...] alliberen alhora la consciència, el pensament i la imaginació,
que queden així disponibles per al
desenvolupament de noves possibilitats”. En paraules menys acadèmiques: el riure pot ser l’espurna de la
revolució. El combustible per acabar
amb tot el que és sagrat: Déu o pàtria.
La rialla és perillosa. Ho saben
tots els seus enemics, que durant segles s’han dedicat a combatre-la,
controlar-la o desviar-la cap a la
baula més feble de la societat, l’esguerrat. L’humor acaba victimitzant idiotes, curts i farfallosos, com
els arxius de TVE demostren. Només la llibertat fa pujar el nivell de
la mofa. És llavors quan la intransigència del que és sagrat reacciona
amb violència per fer callar (censura, desterrament o mort) els còmics
que erosionen la “pau social”. Les
brutals conseqüències del seu furor
s’acaben de veure a París.

M

La bomba de Leo Bassi

Jaume Collell en una estació del metro de Madrid. Tampoc Dagoll Dagom va tenir una gira tranquil·la el
1977 per Euskadi amb No hablaré en
clase. El 2004 l’arquebisbe de Madrid es va llançar contra Íñigo Ramírez de Haro per haver signat el text
de Me cago en Dios. Blasfèmia al Teatro del Círculo de Bellas Artes i peremptòria exigència d’abaixar el teló perquè l’obra “constitueix la pitjor ofensa a la dimensió humana
més sublim de la persona”. Va pujar
a la tribuna inquisitorial Esperanza
Aguirre, presidenta autonòmica i
cunyada de l’autor heretge.

Amb Leo Bassi es va arribar fins i
tot a un intent de tragèdia. El seu
espectacle Revelación –qualificat
per ell mateix com un “homenatge
al laïcisme”– va rebre una querella
d’Asociación Española (organització ultraconservadora fundada per
un gendre de Blas Piñar) per haver
violentat els catòlics, i el regal d’una
bomba de deficient factura casolana que es va trobar al seu camerino
del Teatro Alfil.
Després hi ha agressions de baixa intensitat, disfressades d’incorrecció política, com les que ha patit el Polònia, o subtils arrufades de
nas quan es reivindica Pitarra, com
si d’un vers sobre Jaume I el Conqueridor n’emanés un tuf indigne
de la pàtria.e

exemple), percussions i metalls
abrasius per a les fosses infernals
d’Isengard o ressons bucòlicament
celtes per a la Comarca. El compositor canadenc sap crear melodies
evocadores, com el sinuós tema de
l’anell al pròleg, i dosifica amb habilitat els efectes: és magnífica la manera com el tema de la germandat,
intuït en diverses ocasions, no apareix en tot el seu esplendor fins que
es forma el grup que acompanyarà
Frodo camí de Mórdor.

Fora d’una breu caiguda del so, la
logística va funcionar i l’equilibri
entre una OBC en forma demostrativa i les veus amplificades va ser bo.
De fet, tant o més que l’orquestra, la
projecció en viu posa en relleu la
massa coral, aquí encarnada amb
una empenta sense defallences pel
Cor Infantil i el Cor Jove de l’Orfeó
Català i el Cor Jove dels Països Catalans, preparats per Glòria Coma i
Esteve Nabona. Anunciada com a
soprano, Clara Sanabras va estar
més convincent quan no havia
d’abordar un registre líric. Una setmana després de dirigir a Madrid el
mateix film amb l’Orquestra Nacional d’Espanya, Shih-Hung Young va
garantir amb seguretat la coordinació de les forces a les seves ordres.
L’èxit de l’operació nodrirà el típic discurs de la creació de públics
i de la necessitat de l’OBC d’obrir-se
a nous àmbits. Sens dubte, el projecte és un salt respecte als concerts
amb mestres de la banda sonora que
vam tenir fa lustres. Però seria un
error que aquestes iniciatives, en
lloc d’ampliació, fossin en detriment de la missió de l’orquestra. El
pas de la Terra Mitjana a Brahms
encara està per demostrar.e

L’any 2006 Leo Bassi va estrenar La revelación, on criticava l’obscurantisme, les sectes
i els fonamentalismes que es donen en el món contemporani. WIKIPEDIA

Aquesta és la seva màxima i letal
expressió, però les hemeroteques
estan plenes d’episodis propers que
ens recorden que això ve de lluny.
Els joglars se les van tenir el 1977
amb els coronels per les seves injúries a l’estament militar. La provocació que va suposar La torna va acabar amb detencions i empresonament. El 1984 la parròquia catòlica
es va aixecar indignada pel Teledeum. Cancel·lacions, amenaces de
bombes, trets a València, còctels
Molotov a Gijón, misses de desgreuge d’Olot a Màlaga, i disset punyalades clavades a les cames de l’actor

Atac
El ‘Polònia’
ha patit
agressions
de baixa
intensitat

MÚSICA

L’anell que els governa a tots
s’ensenyoreix de L’Auditori
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

‘El senyor dels anells’
L’AUDITORI 10 DE GENER

a jugada comercial ha estat rodona. L’Auditori ha
penjat el cartell de localitats exhaurides per a la
projecció de la primera
part de la trilogia fílmica El senyor
dels anells signada per Peter
Jackson, tot atraient un públic que,
si la inspecció ocular no enganya,
no només no era l’habitual de
l’OBC, sinó que, a més, tenia una
mitjana d’edat molt inferior. El reclam d’una pel·lícula que va arrasar
en les taquilles mundials, basada en
les no menys populars novel·les de
Tolkien, ha estat irresistible, i el timing, poc després de l’estrena de

L

l’última part d’El hòbbit, perfecte.
La jugada artística també ha estat
un èxit. No és aquest l’espai per lloar l’enlluernadora manera com
Jackson va visualitzar el combat
entre el bé i el mal que narra Tolkien. La partitura, omnipresent, de
Howard Shore n’és un element destacat, i La fraternitat de l’anell (títol
usat per L’Auditori, tot i que quan
es va estrenar, i en els subtítols en
català, es parla de germandat) permet tenir un primer contacte amb
molts dels temes que reapareixeran
en la saga. La seva interpretació en
directe mentre es projecta la cinta
dóna un pes preponderant a la música, en detriment en ocasions del
diàleg, i permet una experiència immersiva que va provocar l’entusiasme desbordant del públic.
En la música de Shore hi trobem
ecos de l’èpica de Wagner (lògics, si
pensem en com un anell va influir
en un altre), reminiscències de
Prokófiev (Nevski sempre és un bon

En la música
del compositor
Howard Shore
hi trobem ecos
de Richard
Wagner i
de Serguei
Prokófiev.
MAY / ZIRCUS
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espectacles

H

a començat una altra vegada la bogeria dels premis. Les últimes setmanes, a l’arribar a casa, la
meva bústia de correu postal em
mirava amb cara de pena, esgotada,
les mandíbules obertes, els sobres
començant a sortir, desbordats,
lluitant els uns amb els altres per
fer-se un lloc. He sentit diàriament
el sospir d’alleujament –metàl·lic,
de mínima reixeta funcional– que
deixava anar la bústia, quan, lliure
de càrrega, podia tornar a tancar la
boca. Per molt que la bústia tingués
una boca com una bústia (una expressió que, referida a una persona,
sempre m’ha semblat força grollera) la càrrega diària la superava. Ni
la gola d’un cocodril hauria estat
suficient. (Si, com a mi, la imatge
del saure us repel·leix, canvieu co-
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a punt
Josep Maria Pou
ACTOR I DIRECTOR DE TEATRE

Premis: sempre
David contra Goliat
Arriba la temporada
de premis i m’atrauen
films dels quals gairebé
no he sentit parlar

codril per hipopòtam i la imatge segueix sent vàlida).
Els membres de les diferents acadèmies de cine rebem aquests dies
informació i còpies de les pel·lícules
que conformen la collita de l’any i
que aspiren a algun dels premis que
començaran a repartir-se ben aviat.

En aquesta allau d’aspirants a premi m’emociona observar, any rere any, la lluita agosarada del petit
contra el gran. Aquelles pel·lícules
que han aconseguit notorietat (és a
dir, bona taquilla) al llarg de l’any
ho tenen fàcil, molt fàcil. En tenen
prou amb una simple targeta, a manera de recordatori displicent: «Ja
sabeu on trobar-nos». Però aquelles
que amb prou feines van aconseguir
tres dies en alguna sala, les del vist i
no vist a la cartellera, les que no van
arribar ni a vuit línies en la crònica
de l’estrena, lluiten humils, encara
que amb valentia, per fer-se visibles
en el moment dels premis: «Un minut del seu temps, per favor, i perdó
per les molèsties».
Obro amb especial simpatia els
sobres que contenen pel·lícules modestes, documentals, curtmetrat-

CINE AMB MÚSICA EN DIRECTE

Frodo visita
l’Auditori

JULIO CARBÓ

Quan el cine era mut, una orquestra acompanyava les pel·lícules.
Avui i demà, l’Auditori recupera
aquesta tradició no amb un film en
blanc i negre, sinó amb la primera
entrega de l’espectacular trilogia
fantàstica d’El senyor dels anells, de
J. R. R. Tolkien, que el director Peter Jackson ha portat al cine amb
tant d’èxit.
Els 90 músics de l’OBC i més d’un
centenar de veus del Cor Infantil i
el Cor Jove de l’Orfeó Català i del
Cor Jove dels Països Catalans esperen fer descobrir al públic una nova experiència sensorial. El director xinès Shih-Hung Young capitanejarà l’exèrcit de músics implicats
en aquest projecte. Young compta
amb l’aprovació del compositor Howard Shore, autor d’aquesta premiada banda sonora. Haver estat assistent del mestre suís Ludwig Wicki,
fundador de l’Orquestra Simfònica del Segle XXI, especialitzada en
música de pel·lícules, va ser clau per
guanyar-se la confiança del compo-

sitor. «A Shore li agrada estar molt
pendent de totes les seves obres. No
m’estranyaria que tingués espies a
la sala», comenta mig en broma el
mestre xinès en un anglès impecable
après en els seus anys d’estudiant de
violí a la Julliard School dels Estats
Units, on fa classes.
Young tindrà davant del podi un
televisor on apareixen les mateixes
imatges que veurà el públic, però a
la pantalla, en lloc de subtítols, hi
haurà anotacions musicals. «Tècnicament, en aquest concert les imatges manen, són la meva bíblia. Em
sé tots els diàlegs, cada paraula del
film», comenta aquest simpàtic músic. El rol de la soprano solista, que
assumeix la barcelonina Clara Sanabras, és molt exigent i també està determinat pels productors de l’espectacle, com passa amb el director musical. «Està molt nerviosa per cantar
davant la seva gent», confessa. «El
seu rol requereix una veu molt versàtil per cantar diferents estils, des de
música clàssica fins a òpera i pop. I
el seu rang de veu ha de permetreli passar de mezzo a cantar notes

CITA MUSICAL A LA 2

El Genio
Equivocado
celebra cinc
anys de pop

L’OBC, amb Shih-Hung Young, interpreta
la banda sonora d’‘El senyor dels anells’
MARTA CERVERA
BARCELONA

ges, dels quals amb prou feines he
sentit parlar. I m’admiro de les ganes enormes de fer cine, malgrat les
dificultats. Per sort, la informàtica
ha vingut a democratitzar el món
de la imatge: només és necessària
una càmera domèstica, o un mòbil
més o menys intel·ligent, per rodar
un curt, fent camí cap al llarg, i ferse un lloc, a empentes, però amb talent, en el palmarès dels premis que
vénen.
En les nominacions que s’han publicat durant aquests dies ja s’han
produït algunes sorpreses. Haurem
d’estar atents (demà diumenge, els
Globus d’Or; l’1 de febrer, els Gaudí; el 7 de febrer, els Goya; i el 22 de
febrer, els Oscars) per veure quantes d’aquestes sorpreses es concreten en premis, quin mal arriba a fer
David a Goliat. H

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

33El director Shih-Hung Young, ahir, a l’Auditori,

«Tècnicament, les
imatges manen
en aquest concert.
Són la meva bíblia»,
afirma el director xinès

de soprano lleugera», comenta el
director, que ja ha dirigit aquesta
producció més de 30 vegades a diversos continents.
El públic podrà sentir la pel·
lícula en versió original, però el volum dels diàlegs i els efectes no serà gaire alt per no tapar la música, d’aquí la necessitat que hi hagi
subtítols.
«El que tenen de bo aquests concerts és que atrauen un públic nou
a la música simfònica. Molts són joves que no han vist mai una orquestra en directe i al·lucinen», diu Young, convençut que el poder de la
música sempre serà més màgic que
el de qualsevol anell. H

Si hi ha hagut un ofici arriscat en els
últims anys, no ha estat el d’investigar volcans, sinó portar un segell discogràfic indie. Rafa Piera i Joan Casulleras, valents, es van decidir a intentar-ho amb El Genio Equivocado. I
aquest any celebren el seu cinquè aniversari. «Han sigut cinc anys intensos que han passat volant», diu Piera.
«Poc espai ens ha quedat des del dia a
dia per pensar en el futur».
En el temps lliure que els deixaven els treballs de cada dia («el que ens
permet pagar lloguer, aigua, llum»,
apunta Casulleras), el duo també conegut com a Pin&Pon dj se les ha apanyat per llançar un grapat de bandes
de pop independent, algunes de les
quals són seguides i estimades. Avui
celebren aniversari i farden d’alineació a La 2, on ocuparan l’escenari
Cómo Vivir en el Campo (22.00 hores), Grushenka (22.40), Hans Laguna
(23.20), Murciano Total (0.00), Les Sueques (0.40) i Las Ruinas (1.20).
L’entrada d’avui servirà per entrar gratis a una altra festa, aquesta
el 24 de gener a Almo2bar, amb les
actuacions de Burrito Panza, Muñeco i Big Summer. H
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“La tradició és una arma de creació massiva”
Raúl Rodríguez presenta al Jamboree ‘Razón de son’, un disc sobre la música popular andalusa
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

Hi ha discos que són molt més que
una col·lecció de cançons. Razón de
son (Fol Música, 2014), que es presenta aquest dissabte al Jamboree
de Barcelona (a les 20 h i a les 22 h)
i del qual es va poder sentir un tast al
Mercat de Música Viva de Vic, és –alhora que una dotzena de peces– un
estudi antropològic i una porta oberta al futur. Tot plegat va començar el
1992, quan Raúl Rodríguez (Sevilla,
1974) va engegar un “quadern de treball” sobre els cants d’anada i tornada. “Vaig començar fent un treball
sobre la tradició i he acabat fent un
treball creatiu, perquè m’he adonat
que la creativitat és la mare de la tradició, i que és la creació i no la conservació la que fa viva la tradició”,
explica Rodríguez, que al llarg
d’aquests anys ha compaginat la investigació amb la pràctica, acompanyant la seva mare, Martirio, i Kiko
Veneno, i tirant endavant grups com
Caraoscura i Son de la Frontera. El
resultat és una fascinant reivindicació del “valor d’ús” de la música.
Razón de son, editat com a llibredisc, explica una història i en proposa una de nova, sempre fugint de
l’eurocentrisme. “És una de les coses bones que vaig aprendre estudiant antropologia: qüestionar tota la història oficial explicada des de
l’eurocentrisme”, recorda. Així,
sense el prejudici que estableix jerarquies, busca les connexions entre les músiques d’un “territori

Nascut a Sevilla el 1974, Rodríguez –fill de Martirio– acaba d’editar el llibre-disc
Razón de son. ÓSCAR ROMERO

compartit” des de fa 500 anys i se situa en un lloc imaginari, equidistant
dels ports de Cadis, Cartagena de
Indias, l’Havana i Veracruz: “Però
considerant aquest espai com un
territori viu, prenent la tradició
com una arma de creació massiva.
Tenim el compàs de la sarabanda,
que comparteix estructura amb la
bulería, el joropo i la petenera. Tenim la dècima com a estructura estròfica comuna, i també models
d’interpretació. És a dir, tenim un
munt de coses que ens són comunes
i que si les fem servir amb un llenguatge creatiu podem fer música

Renovació
“Podem fer
música nova
amb els codis
de la música
tradicional”,
diu el sevillà

nova amb els codis de la música tradicional i avançar des de dins de la
tradició”.
En aquesta mirada al futur, Rodríguez ha inventat un aliat, el tres
flamenc, “un instrument mestís”
entre la guitarra flamenca i el tres
cubà. “Els gèneres musicals són fills
dels instruments. A Cuba, el tres feia la lectura rítmica dels tambors
afrocubans. D’aquesta conjunció en
sortien els patrons dels tumbaos del
son, la qual cosa va provocar la creació del so cubà –explica Rodríguez–. El que intento fer amb el tres
flamenc és llegir les picades de

mans i els remats dels peus dels bailaores en comptes dels tambors
afrocubans. Tot plegat, per trobar
tumbaos per als pals flamencs, de
manera que la bulería, la soleá, la caña, la petenera i la seguiriya puguin
ser ballables. És a dir, que no només
els puguin ballar els bailaores, sinó
també qualsevol persona que no
tingui cap coneixement previ sobre
els secrets aparentment indesxifrables de la rítmica flamenca”. De la
investigació de Rodríguez en surten
pals nous, com la sonería, i peces
que connecten blues i bulería i altres en què la tradició andalusí conviu amb la de Mali.
Com diu Rodríguez, la utilització
d’un instrument nou com el tres flamenc el fa “més lliure”. “Dins de
l’instrument hi ha molta memòria,
però cap obligació”, precisa. Amb
aquesta llibertat ha imaginat quina
devia ser la música dels negres curros. “Al segle XVI a Sevilla hi havia
censada un 10% de població negra. I
els primers negres que van arribar a
Cuba no eren esclaus, sinó homes
lliures sevillans. Per això els deien
curros. Eren personatges més aviat
llibertaris que no cantaven ni en
grup ni en ritus i, per tant, els seus
cants no s’han mantingut. Però això
no vol dir que no tinguessin una música pròpia”, explica. Se’ls identificava amb els pícaros i els “poetes de
bandúrria i xancleta”, així que és
possible que tinguessin alguna relació amb la jácara, música de carrer
del segle XVI. Rodríguez hi posa
música als negres curros combinant
bulería i so cubà.e
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Un exèrcit musical per a
‘El senyor dels anells’
LAURA SERRA
BARCELONA

L’Auditori es convertirà aquest cap
de setmana en la Terra Mitjana.
Hòbbits, elfs, nans, homes i orcs
s’encaminaran cap a Mórdor a ritme de l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya,
els cors infantil i jove de l’Orfeó Català, el Cor Jove dels Països Catalans i la veu de la soprano Clara Sanabras, sota la batuta del director
Shih-Hung Young. L’Auditori estrena un nou cicle de cinema i música
simfònica amb aquesta producció
internacional que permetrà veure la
primera pel·lícula d’El senyor dels
anells, La fraternitat de l’anell, amb
la música de la banda sonora de Howard Shore en directe. Només se
n’han pogut programar dues funcions per altres compromisos de
l’OBC, avui i demà, i fa setmanes que
s’han esgotat les 3.600 entrades.

Premiada el 2002 amb l’Oscar, el
Globus d’Or i el Grammy com a millor banda sonora, la música del film
de Peter Jackson té una funció atmosfèrica però també narrativa.
Sentir tocar-la en directe permetrà
descobrir com estils, instruments i
tendències procedents de cultures
de tot el món i totes les èpoques es
barregen en l’univers de Tolkien:
amb els hòbbits sona una banda de
música celta (acordió, mandolina i
guitarra), els orcs s’acompanyen de
percussió i vents, amb els homes sonen els metalls... I en diverses escenes en què apareixen personatges
femenins s’hi suma la veu de Clara
Sanabras, una cantant catalana resident a Londres que fa tres anys que
interpreta aquest muntatge arreu
del món. Ha participat en diverses
bandes sonores de Hollywood (El
hòbbit, Els jocs de la fam, Blancaneu
i la llegenda del caçador) però, en
canvi, serà la primera vegada que
canta al costat de l’OBC. Fer-ho, a

rigeix orquestra i cors. Sanabras, per
la seva banda, ha hagut d’aprendre
èlfic a partir de la transcripció fonètica feta pels experts del film.
Les pròximes, Pixar i ‘The artist’

L’orquestra i
els cors en
l’assaig general
d’ahir al vespre
a L’Auditori.
CÈLIA ATSET

més, sincronitzant-se amb la pantalla té les seves particularitats: “És
com una nova disciplina musical, i és
molt popular. Per a mi és un repte
tècnic i musical, perquè canto les
veus de les diverses intèrprets de la
pel·lícula, gent que admiro, com Elizabeth Fraser, Annie Lennox i Enya,
a més dels fragments que feia una
soprano clàssica”, diu Sanabras, que
explica que el director compta amb
un sistema de pantalles per anar seguint la pel·lícula a la vegada que di-

És possible que a la platea de L’Auditori hi hagi públic disfressat de personatge de la Terra Mitjana. Sanabras ho ha vist en grans auditoris de
tot el món. El cinema i la música simfònica poden ser la porta d’entrada
per a nous públics de la clàssica. “És
un espectacle molt assequible”, diu
Sanabras. El gerent de L’Auditori,
Valentí Oviedo, ho veu com una estratègia per aconseguir “fer arribar
moltíssima gent a la música simfònica i a l’OBC”, i que “l’OBC sigui de
tothom i no d’uns quants”.
Per això van convertir l’esdeveniment en un cicle. La pròxima cita serà el 6, 7 i 8 de febrer amb un concert familiar de temes de Pixar i es
tancarà al juliol amb la banda sonora
de The artist, en què va participar Albert Guinovart. “Volem que els que
comencen amb una cosa tan pop com
El senyor dels anells s’interessin per
la música simfònica. Després de The
artist, la gent escolta la setena de
Xostakóvitx i flipa”, diu Oviedo.e
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EL PODER DE LA PALABRA

Un espectáculo extraordinario

Ramón SARMIENTO

questador de su obra, ha construido un edificio
sonoro impactante, recurriendo, claro, a la
magnificencia sonora orquestal y coral que
reclaman los grandes momentos fílmicos, pero
haciendo gala, a la par, de un intimismo instrumental de gran maestro de la ambientación. Su
¡Menuda forma de empezar el año! La Orquesta y trabajo en la primera película, «La Comunidad
el Coro Nacionales de España se han apuntado un del Anillo», presenta temas y motivos que hoy
tanto colosal de programación y de captación de ya son indisociables. Recrear, aún más sincronuevos públicos con esta aventura, absurdamen- nizar, y todavía más concertar todo, fue tarea
te temida por unos y descalificada por otros. Esto impagable del músico de Taiwán Shih-Hung
es, pasar en pantalla el filme de Peter Jackson que Young –conviene retener su nombre–, que vive
abre su «itinerario Tolkien», en versión original y (y hace vivir) con pasión hasta el último recoveco de la magna partitura de Shore.
con subtítulos, con los temas de la
banda sonora interpretados en escena «Formidable la Formidable la Orquesta Nacional en
todas sus secciones, aunque los
por solistas, coro y orquesta. Un AudiOrquesta
metales y la percusión dominaran
torio Nacional a rebosar, vendida toda
Nacional y la no pocos instantes de la obra, y a su
la taquilla, con familias y espectadores,
misma altura el Coro Nacional, que,
tanto amantes de la trilogía como púEscolanía,
imponente en afinación, justificó la
blico novel, asistió con atención y siimpecable» labor de su director, García Cañalencio casi religiosos –que ya querríamero. Frente al coro, en los laterales
mos en muchos conciertos–, a las casi
3 horas y media de espectáculo, tras el que no hubo de la sala, la Escolanía del Sagrado Corazón,
defecciones y que terminó con entusiasmo des- impecable, hasta en la intervención, nada fácil,
de su solista infantil, Javier Ronco, en el tramo
atado de tan magnífica audiencia.
La primera reflexión, obvia, es que las casi final del conjunto. Clara Sanabras cantó con
quince horas de música compuestas por el ca- gusto y claridad el «May It Be» de Enya en el
nadiense Howard Shore para las dos trilogías de filme y los otros solos vocales de la composición.
Jackson constituyen una proeza artística casi Y ahora a por las otras, con éxito garantizado.
digna del otro «Anillo», el de Wagner. Shore,
infatigable «Juan Palomo», compositor y orJosé Luis PÉREZ DE ARTEAGA

Howard Shore.«El Señor de losAnillos: La Comunidad delAnillo»
(Película con música en vivo). Intérpretes: Clara Sanabras (vocalista), Javier Ronco (solista infantil). Escolanía del Sagrado
Corazón de Rosales,Coro y Orquesta Nacionales.Director: ShihHung Young. Auditorio Nacional de Música, 2, 4-I-2015. Madrid.

La Universidad:
«palida mater»

U

n profesor alemán, que
ganó la cátedra después del
68, definió la universidad
pre-68 de la manera siguiente: «Yo
nunca he usado toga ni birrete». Era
la universidad europea del ceremonial, de la etiqueta y de ritos medievales vigentes. Su estructura, eminentemente jerárquica, se regía por
el axioma «los estudiantes vienen a
aprender y los profesores a enseñar». Era una universidad para la
élite, para los afortunados que podían costearse sus estudios. A la
Universidad no se iba a aprender a
vivir, se iba a ser culto. «La cultura
es la inversión de la vida».
La antítesis de esta concepción es
la revolución cultural de Mao. Estudiantes y profesores eran trasladados
por los guardias rojos a los arrozales.
En el fango, alumnos y catedráticos
convivían con campesinos analfabetos. «Fin de la Universidad». Los
académicos doblan su cerviz, humillan su inteligencia ante la tierra, ante

la siembra, ante lo concreto. «La
poesía retorna a las calles». Prosiguió
la transformación y la Universidad se
politizó. Los recintos universitarios
no podían ser una torre de marfil
ajena a la transformación del mundo. «Los filósofos han contemplado
el mundo, lo que hace falta ahora es
transformarlo», escribió Marx. La
Universidad se convierte en un foco
de irradiación política. Sí al compromiso. No a la neutralidad científica y
burguesa. Llegó la Universidad de
masas. La selección, los exámenes de
admisión son una patraña burguesa.
«Educación, primero para el hijo del
obrero; educación, después para el
hijo del burgués». La educación debe
ser gratuita, libre, sin restricciones. El
principio del igualitarismo niveló
todo, hasta la inteligencia. Nubló el
panorama educativo. La educación
es ya un producto de consumo más.
Paradójico.
Por fin, desaparecida la niebla que
impedía ver la cruda realidad, podemos lamentar que la Universidad
no es alma máter, sino «palida mater». Aquella «unión de alumnos y
profesores» que ideó Alfonso X el
Sabio está palideciendo irremisiblemente. Sin presupuesto, no hay ni
élite ni poesía, ni política, sino incultura, prosa y demagogia en la
calle. Es lo que hay, dice la voz sabia
del pueblo.
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L’aventurera
Clara Sanabras
CRÒNICA La cantant i multiinstrumentista va

mostrar el seu cant suggerent a Luz de Gas
JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

M

és enllà de les aptituds
com a cantant i el seu so·
fisticat multiinstrumen·
tisme, en Clara Sanabras
hi ha una narradora que explica his·
tòries, i per això no va ser estrany que
la seva presentació a Catalunya vin·
gués de la mà del Festival de Narració
Oral de Barcelona, Munt de Mots, que
celebra aquesta setmana la cinquena
edició. Sanabras, barcelonina resi·
dent a Londres des de l’adolescència,
va protagonitzar la nit d’obertura, di·
lluns a Luz de Gas, amb un tast de les
seves arts, aventureres, literàries i
amb un punt de màgia, que van dei·
xar ganes de més.
Li agraden els instruments «com
més rars, millor», com va anunciar la
presentadora, Cristina Serrat, i es va
plantar a l’escenari amb un harmò·
nium per cantar un parell de peces
d’origen sefardita que han arribat als
nostres dies per ignots conductes. Es·
trofes en ladí, acompanyades, en la
versió discogràfica per Eliseo Parra.
«Si veriyas al ratón / asentada en el kantón
/ Mundando sus muezizikas / Esparitendo
a sus ermanikas» (Si vieras al ratón). Des·

prés, la tradicional catalana Adéu, serra de Montsant i la peça que obre el seu
nou disc, el quart, Scattered flight, en
què va canviar la guitarra pel piano, i
que va enllaçar amb El recer del vol dispers, amb text del seu besavi, el poeta
i músic Joan Llongueras. Cant cristal·
lí i certa severitat emocional.
Clara Sanabras és
folkie sense ser folklorista; vaporosa
sense l’artifici new age d’una Enya;
pel·liculera amb més substància de
Loreena McKennitt, i una mica mís·
tica sense l’afectació de Lisa Gerrard.
La seva música és suggerent, poètica
i evoca realitats paral·leles sense dei·
xar de tenir un peu en aquest món.
En el seu breu pas de Luz de Gas va re·
nunciar a recórrer al repertori més
llatí, i la seva Havanera del comiat, pe·
rò sí que va exaltar els ànims amb
una lliure adaptació final del cant re·
publicà El paso del Ebro (més conegut
com a Ay, Carmela), que la va mostrar
més terrenal i guerrillera. Encara en
la seva nuesa instrumental, va invi·
tar a sospitar que és especial, impres·
sió que, potser, es reafirmarà quan
ofereixi un recital més ampli i amb
el seu grup. H
FANTASIA I REALITAT /
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cines

h: Matinal i: Golfa. C: Català. A: Analògic. D: Digital. 3D: Tres dimensions. O: Omnimax.
I: Imax. VO: versió original subtítols castellà. VOSC: versió original subtítols català.

BARCELONA
Arenas Cine gaI
Tarragona, 5-7. Tel. 934231169. Sessió contínua, des de les 11.00 h.
La peligrosa vida de los Altar Boys / Cypher

Arenas MULTICINES
C.C. Las Arenas. 902424243. Golfa: divendres i vigília de festiu. www.
grupbalana.com.
Annabelle
16.00 18.05 20.10 22.15 i00.20
Ninja Turtles
16.00 18.05 22.15 i00.20
Ninja Turtles 3D
20.10
La isla mínima
16.00 18.05 20.10 22.15 i00.20
Torrente 5: operación... 16.30 19.15 22.00 i00.30
The equalizer
16.30 19.15 22.00 i00.30
Un viaje de diez metros 16.30
Así nos va
16.15 (exc.ds. i dg.) 18.45 20.00
La entrega
22.00 i00.30
Cómo entrenar a... ds.i dg. 16.30
El Niño
16.30 (ex. ds. i dg.) 19.00 22.00 i00.30
Relatos salvajes
16.30 19.00 22.00 i00.30
El corredor del laberinto 16.30 19.00 22.00 i00.30
Perdida
15.45 18.45 21.45
Perdida
17.00 20.00 21.00 i23.00
Operación cacahuete
16.15 (ds. i dg.)

Aribau Club
Granvia, 567. T. 902424243. www.grupbalana.com.
Un viaje de diez metros 16.30 22.00
L’endemà C
19.15
Magical girl
16.30 19.15 22.00

Aribau MULTICINES
Aribau 8 i 10. Tel. 902424243. www.grupbalana.com. Del 23 d’octubre al
2 de novembre: «In-Edit 2014». Programació a: www.in-edit.org
The equalizer
16.15 19.00 22.00
La isla mínima
16.30 19.15 22.00
Torrente 5... ex. dc. i dj.
16.00 18.05 20.10 22.20
Relatos salvajes
16.30 19.15 22.00
Perdida
16.00 19.00 22.00

BALMES MULTICINES
Balmes 422-424. Tel. 902424243. www.grupbalana.com.
Boyhood (Momentos... VO 16.00 19.00 22.00
Ninja Turtles VO
16.05 18.10 20.15 22.20
Amarás al prójimo VO
16.00
Ahí os quedáis VO
18.00 20.15
La desaparición de... VO 22.00
Magical girl
16.15 19.00 22.10
Perdida VO
17.00 20.00
Relatos salvajes sub. anglès 16.00 18.30 21.00
Relatos salvajes
17.00 19.30 22.10
The equalizer VO
16.20 19.05 22.00
Perdida VO
16.00 19.00 22.00
La isla mínima
16.00 18.05 22.25
La isla mínima sub. anglès 20.10
Así nos va VO
16.10 20.20
Torrente 5: operación... 18.15 22.20
La buena mentira VO
16.00
Yves Saint Laurent VO
18.10
A escondidas
20.15
La gran belleza VO
22.10

BOLICHE
Diagonal, 508-510. Tel. 932171929.www.bolichecinemes.cat.
Winter sleep: sueño... VO 16.00 18.00
Magic girl
16.00 19.45 21.45
Antes del frío invierno VO 16.10
Amarás al prójimo VO
16.00
El viaje de Bettie VOSC
20.00 (dl. a dc.)
El viaje de tu vida VO
18.10 20.10 22.10
Dioses y perros
18.15
Lasa y Zabala
19.45 22.00
La distancia VO
22.10

Bosque Multicines
Rambla del Prat, 103. T.902424243. www.grupbalana.com.
Relatos salvajes
16.30 19.15 22.00
Annabelle
16.00 18.05 20.10 22.15
El corredor del laberinto 16.15 19.00 (exc. dj.)
El Niño exc. dj.
22.00
Ninja Turtles
16.00 18.05 20.10 22.15
Así nos va
16.00 18.05 20.10 22.15
Torrente 5: operación... 16.15 19.00 22.00
The equalizer
16.15 19.00 22.00
La isla mínima
16.00 18.05 20.15 22.35
Perdida
16.00 19.00 22.00

Cinemes Girona
Girona, 175. T. 931184531. www.cinemesgirona.cat. Dv. i ds., 20 i 22 h, i dg., 18
i 20 h: Festival de Cinema Colombià. Programació a: www.diasporabarcelona.
com. Dc., 20 h: «Pep Gimeno Botifarra, el cant de les arrels», C. Dj., 21.45 h: «Ànima», C. Dv., 20.00 h: LAT: Ésta es mi comida + Para abrir boca. Ds., 20 h: Casa
Àsia: «El barbero». Dg., 20 h: «Goodbye Barcelona»,VOSC. Dc., 21.45 h: «Cuinant»,
C. Dj. 20 h: «Los seductores» VOSE.
Los Cinco y la isla del... ds. i dg.		 16.00
La gran seducción exc. ds., dl. i dt.		 18.00
La gran seducción VO, dc. i dj.
22.00
Humano dc. i dg.		 20.00
Desmuntant Leonardo C, dj.		 20.00
Amarás al prójimo VO, dv., dc. i dj.		 18.00
Amarás al prójimo VO, ds. i dg.		 16.00 18.00 (ex. dg.) 22.00
Lasa y Zabala dv., dc. i dj.		 18.00 20.00 22.00 (ex. dj.)
Lasa y Zabala ds. i dg.		 16.00 18.00 22.00

Cinesa Diagonal
Santa Fe de Nou Mèxic, s/n. T. 902333231. Golfes: divendres i vigílies de
festius. Matinals: dissabtes i festius. www.cinesa.es.
Ahí os quedáis dv.
16.00 22.20 22.45 i01.00
Ahí os quedáis dg.
18.15 22.20 22.45
Ahí os quedáis resta
16.30 18.15 22.20 22.45 i01.00
Annabelle dv. a dg.
16.00 20.45 22.45 i01.00
Annabelle resta
h12.10 16.00 18.00 20.45 22.45		
i01.00
Así nos va
16.00 (dl.) 16.20 18.00 (dl.) 18.20 20.20
Boyhood (Momentos... h12.00
El corredor... dl., dt. i dj.
22.45 i01.00
El corredor del... resta h12.00 16.00 18.15 22.45 i01.00

El Niño
Frozen (sing-along)
La abeja Maya: la...
La isla mínima
Lucy
Ninja Turtles 3D
Ninja Turtles

22.10 22.45
h12.10 16.30
h12.10
16.00 18.00 20.30
i01.00
h12.30 18.40
h12.00 16.00 18.10
i00.45
Operación cacahuete h12.10 18.00 (dv. a dg.)
Perdida
h12.00 16.00 19.00
i00.30
Relatos salvajes
h12.10 16.00 18.20
i00.55
The equalizer
h12.00 16.30 19.20
22.10 23.30 i00.50
Torrente 5: operación... h12.00 16.00 18.15
i01.00
Transformers: la era...
17.15 (dl., dt. i dj.)
Un viaje de diez metros 16.00		 20.30

22.40 i00.50
20.20 22.30		
20.00 22.00		
19.45 22.20		
20.30 20.45		
20.30 22.45		

Cinesa Diagonal Mar
Diagonal, 3. T. 902333231. G.: dv. i vigília. fest. M.: ds. i fest. www.cinesa.es.
One Direction... VO, dv.
18.15
Ninja Turtles 3D, ds. i dg. h12.30 18.40 22.00 i00.15
Ninja Turtles 3D, resta
19.15 22.00 i00.15
Ninja Turtles
h12.00 16.05 17.00 18.15 19.15 (ds. i dg.)
20.30 22.45 i01.00
Ahí os quedáis dv.
16.00 20.20 22.30 i00.40
Ahí os quedáis ds. i dg.
16.00 22.30 i00.40
Ahí os quedáis dl. a dj.
20.40 22.50
Annabelle
h12.30 16.00 18.10 20.20 22.20		
i00.40
Así nos va dv.
18.10 20.15 22.20 i00.25
Así nos va ds. i dg.
18.10 20.15 22.20 i00.25
Así nos va resta
16.00 18.10 20.15 22.20
Boyhood... dl. a dj.
17.00
Cómo entrenar... dv. a dg. h12.15 16.00 18.10
El corredor del laberinto h12.05 16.00 18.15 20.30 22.45		
i01.00
El Niño ds. i dg.
h12.00 19.10 21.50 i00.30
El Niño resta
h12.00 16.15 19.10 21.50 i00.30
El protector
h12.10 16.15 17.00 19.00 20.00		
22.00 22.40 i00.40
Frozen (sing-along) dv. a dg.h12.15 16.00 18.15
Guardianes de la... ds. i dg. 16.45
Hércules
20.20 22.30 i00.45
Khumba dv. a dg.
16.10
La abeja Maya... dv. a dg. h12.30 18.00
La buena mentira
17.00 (dl. a dj.) i00.30
La entrega dv. a dg.
20.00 22.15
La entrega resta
19.30 22.00
La isla mínima
h12.10 16.00 18.15 20.30 22.45		
i01.00
La leyenda del martillo... h12.20 16.15 (dv. a dg.) 18.10
Las nuevas... dv. a dg. h12.10 16.10
Lucy ds. i dg.
20.45 22.35 i01.00
Lucy resta
16.10 (ex. dv.) 20.00 22.00 i01.00
Mi vida ahora
h12.00 16.00 (dl. a dj.)
Operación cacahuete h12.10 16.00 17.55
Perdida ds. i dg.
h12.00 16.00 19.00 20.35 22.00		
i23.30 i00.30
Perdida resta
16.00 19.00 20.30 (ex. dl. i dt.)22.00			
i23.30
i00.00
Relatos salvajes
h12.25 16.15 18.45 19.50 22.20		
i00.45
Step up: all in
h12.30
Torrente 5: operación... h12.00 16.00 18.15 20.30 22.00		
22.45 i00.15 i01.00
Transformers... dl. a dj.
16.00 17.00 (només dt.) 19.00 22.00
Un viaje de diez metros 18.10 (dl. a dj.) 20.00 (ds. i dg.)

Cinesa Heron City
C. C. Heron City. Can Dragó. Passeig Andreu Nin, s/n. Tel. 902333231. Golfa: divendres i vigília de festiu. Matinal: diumenge i festiu. www.cinesa.es.
Ninja Turtles 3D
h12.30 17.00 19.15 22.00 i00.15
Ninja Turtles
h12.00 h12.30 16.05 17.00 18.15		
19.15 20.30 22.00 22.45 i00.15		
i01.00
A escondidas
20.35
Ahí os quedáis
22.35 i00.50
Annabelle
h12.10 16.10 18.15 20.20 22.30		
i00.45
Así nos va
h12.00 16.00 18.05 20.10 22.15
Blanca como... dv. a dg. h12.40
Blanca como... resta
h12.40 16.00 18.10
Cómo entrenar... dv. a dl. h12.25 16.50
Dioses y perros dv. a dg. i01.00
Dioses y perros resta
16.05 18.20 i01.00
El corredor del laberinto h12.30 16.30 19.00 22.15 i00.50
El Niño
h12.15 16.10 19.00 21.45 i00.30
Frozen (sing-along) dv. a dl.h12.15 16.05 18.20
La abeja Maya... dv. a dl. h12.15 16.05 18.15
La entrega
19.55
La isla mínima
h12.20 16.00 18.15 20.30 22.45		
i01.00
Lucy
20.20 22.30 i00.35
Operación cacahuete h12.15 16.00 17.55
Perdida
h12.00 16.00 19.00 22.00 i00.20
Relatos salvajes
h12.40 17.00 19.35 22.10 i00.45
Si decido quedarme
22.15 i00.30
The equalizer
h12.05 16.15 17.00 19.00 20.00		
22.00 i23.00 i00.40
The equalizer dg. a dj.
19.45 22.25
Torrente 5: operación... h12.00 16.00 18.15 19.20 20.30		
22.00 22.45 i00.15 i01.00
Transformers... dl. a dj.
17.00 22.00

Cinesa La Maquinista
Ciutat d’Asunción, s/n. Tel. 902 33 32 31. Golfes: divendres i vigílies de festius. Matinals: dissabtes i festius. www.cinesa.es.
Ninja Turtles 3D
h12.30 19.15 i23.00
Ninja Turtles
h12.00 16.05 17.00 18.15 20.30		
22.45 i01.00
Annabelle
h12.15 16.00 18.10 20.20 22.30		
i00.40
Así nos va dv. i ds.
17.00
Así nos va dl. a dj.
16.00 18.00
Cómo entrenar... ds. i dg. h12.15 16.00
Frozen (sing-along) dv. a dg.h12.15 17.00

El corredor del laberinto h12.15 16.00 18.15
i01.00
El Niño dv. a dg.
19.15 22.00 i00.40
El Niño resta
16.30 19.15 22.00
Guardianes de la galaxia h12.15
La isla mínima dv.
16.00 20.30 22.40
La isla mínima ds. i dg.
18.15 20.40 22.50
La isla mínima resta
16.00 18.15 20.30
Lucy
22.15 i01.00
Operación... dv. a dg.
h12.10 16.00 18.00
Perdida
h12.00 16.00 19.00
Relatos salvajes
h12.00 16.45 19.30
The equalizer
h12.15 16.30 19.15
i00.45
Torrente 5: operación... h12.00 16.00 18.15
22.00 22.45 i00.15
Transformers... dl. a dj.
16.00 19.05 22.00

20.30 22.45		

i00.50
i00.50
22.40
22.00 i00.20
22.15 i00.45
20.00 22.00		
19.20 20.30		
i01.00

Cinesa Maremàgnum
Moll d’Espanya. Port Vell. T. 902333231. www.cinesa.es.
Ninja Turtles 3D
h12.30 19.15
Ninja Turtles
h12.30 16.05 18.15
Annabelle
h12.00 16.10 18.15
Así nos va
h12.10 16.00 22.20
Dioses y perros
18.00
El corredor del laberinto 16.00 18.15 20.30
Frozen (sing-along) dv. a dg. 17.00
Lucy
20.00
Operación cacahuete h12.20 16.00
Perdida
h12.00 16.05 19.00
The equalizer
h12.00 16.35 19.15
Torrente 5: operación... h12.00 16.00 18.15
Transformers... dl. a dj.
16.00 21.50

20.30 22.45
20.20 22.35
22.45

22.00
22.00
20.30 22.45

Comedia
P. Gràcia, 13. Tel. 933182396. www. cinescomedia.com.
Relatos salvajes
16.30 19.30 22.00
Perdida
16.20 19.10 22.00
Yves Saint Laurent
16.10 18.10 20.20 22.20
Un viaje de diez metros 16.30 19.20 22.00
El Niño
16.30 19.30 22.10

GLÒRIES MULTICINES
Av. Diagonal, 208. T. 902424243. G.: dv. i ds. www.grupbalana.com.
Ninja Turtles
16.00 18.05 22.15
Ninja Turtles 3D
20.10
El Niño
16.00 19.00 22.00
Frozen (sing-along) dv. a dg. 16.00 18.05 20.10
El corredor del laberinto 16.30 (dl. a dj.) 22.15 (dv. a dg.)
Lucy dl. a dj.
19.30
Un viaje de diez... dl. a dj. 22.00
Annabelle
16.00 18.05 20.10 22.15
Perdida
16.00 19.00 22.00
The equalizer
16.20 19.10 22.00
Lasa y Zabala
16.00 18.10 20.15 22.20
Torrente 5: operación... 16.15 19.00 22.00

Gran Sarrià Multicines
General Mitre, 38-44. T. 902424243. G.: dv. i ds. www.grupbalana.com.
Relatos salvajes
16.30 19.15 22.00
Así nos va
16.00 18.00 20.00 22.00
Magical girl
16.10 19.00 22.15
Un viaje de diez metros
16.30 19.15 22.00
Perdida
16.00 19.00 22.00
The equalizer
16.15 19.00 22.00
Barbacoa de amigos
16.05 18.10 20.15 22.15
Torrente 5: operación... 16.15
El hombre más buscado 19.10 22.00

Icaria Yelmo
Salvador Espriu, 61. T. 932217585. Matinals: dissabte i festius. www.yelmocines.es. Dimarts, 20.30 h, Cine Club: «El silencio de los corderos» VO.
Guardianes de la... 3D, VO 22.20
Guardianes de la... VO h11.50
Ahí os quedáis VO
h13.45 15.50 18.00 20.10
Cómo entrenar a tu... VO h11.40
Magical girl
h11.50 h14.30 17.30 20.00 22.30
Un viaje de diez... VO
h14.15 17.20 19.50
El Niño
22.20
Jersey boys VO
h11.35
La abeja Maya: la... VO, dg. 16.10
La entrega VO
h11.25 16.00 18.10 20.25 22.35
La gran seducción VO h13.40
Boyhood... VO
h12.15 15.25 18.35 21.45
El corredor del... VO
h14.20 17.40 20.00 22.20
La isla mínima sub. anglès 16.00
La isla mínima
h11.40 h13.50 18.10 20.20 22.40
Relatos salvajes
h11.45 h14.20 19.50 22.15
Relatos salvajes sub. anglès 17.25
Perdida VO
h12.00 15.45 18.45 21.50
The equalizer VO
h12.15 16.00 19.00 22.10
La desaparición de... VO 22.25
Black coal VO
h11.25 h13.35 15.55 18.00 20.10
El hombre más... VO
h14.30 17.25 19.55 22.25
Mi vida ahora VO
17.30
Locke VO
h12.30
La danza de la realidad h13.35
Lucy VO
18.25
Yves Saint Laurent VO
16.15
Torrente 5: operación... h11.25 20.20 22.30
Lasa y Zabala VOSC
h13.50 18.20 22.40
Lasa y Zabala VOSE
h11.40 16.00 20.30
Ninja Turtles VO
h11.45 h14.00 16.10 18.15 20.20		
22.25

Imax Port Vell
Moll d’Espanya, s/n. Port Vell . Tel. 93 225 11 11. www.imaxportvell.com.
Avui no hi ha sessions.

Lauren Universitat
Pelai, 8 Tel. 902 88 83 00. www.laurenfilm.es.
Ninja Turtles
16.00 18.00
El corredor del laberinto 16.30 19.15
Perdida
16.10 19.00
El Niño
22.10
Antes del frío invierno
16.15 19.10
Torrente 5: operación... 16.00 18.05

20.00 22.00
22.10
22.00
20.10 22.15
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UNA CREADORA HETERODOXA I SENSE FRONTERES

Clara Sanabras, l’enigma
La cantant catalana, establerta a Londres, sorprèn amb el folk inquiet i expansiu
d’‘El vol dispers. Songs of Spanish exile’ H Avui obre el festival Munt de Mots a Luz de Gas

FERRAN SENDRA

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Cantant de veu serena i ingràvida,
multiinstrumentista i compositora, Clara Sanabras, catalana nascuda a Rouen (França) i resident a
Londres, ha girat per mig món com
a solista de l’espectacle El señor de
los anillos en concierto (versió escènica oficial de la pel·lícula), ha compost per a Natacha Atlas i ha gravat
quatre discos, l’últim d’ells, el suggerent i frondós El vol dispers. Songs
of Spanish exile, sense que pràcticament no hàgim tingut notícia de
la seva existència. «Sí, sóc una rara
avis. I m’agrada l’enigma», afirma
amb un lleu somriure.
Doncs avui es trenca el misteri
amb la seva aparició a Luz de Gas
(20.00 h), en l’obertura del Festival
de Narració Oral Munt de Mots, on
recorrerà en solitari aquest repertori de cançons en anglès, català,
castellà i judeocastellà, que parlen de l’exili a través del temps, des
dels sefardites fins al segle XX. Peces pròpies i adaptacions tradicionals. Sanabras té formació de música clàssica i antiga, i aplica aquest
bagatge, i el domini d’instruments
com l’harmònium indi i la guitarra barroca, a cançons que es mouen al voltant d’un folk expansiu i
aventurer. ¿Algú ha dit world music? «Em barallo amb aquesta etiqueta: és imperialista britànic; músics amb ponxos o africans», diu.
Se sent més còmoda parlant
de folk, «música del poble», encara que la seva visió del gènere vagi més enllà. «Tinc influències del
jazz, la música cinematogràfica, la
medieval...», apunta. L’heterodòxia

senyala. Composicions com l’aclaparadora Absència, del nou disc,
amb text de Pere Quart, en què a
la gravació va comptar amb la Cobla Sant Jordi. Produït pel britànic
Harvey Brough (que ha firmat arranjaments per a Atlas i artistes
com Marc Almond i Soul II Soul), el
treball compta amb un altre còmplice reconeixible, el val·lisoletà
Eliseo Parra.

Missatge de germandat

33 La cantant Clara Sanabras, fotografiada la setmana passada a Barcelona.

«Mai he pensat
que podia
ser un producte
comercial», explica
la compositora

ha anat amb ella des que, sent molt
jove, va fer compatibles gustos aparentment dispars. «Escoltava Cocteau Twins i Bach. I ara m’adono que
hi havia un paral·lelisme entre tots
dos», reflexiona. La cantant d’aquell
grup, Elizabeth Fraser, «amb aquella veu aguda i etèria», va ser des del
principi «una font d’inspiració» per a
Sanabras, que és besnéta del músic i
poeta Joan Llongueres, de qui hereta uns remots ancestres indis sioux.

En el seu camí, ha estudiat llaüt, s’ha interessat per les polifonies
medievals i va compondre una cançó, La vida callada, amb text de Frida
Kahlo, per al disc Ana Hina (2008),
de Natacha Atlas. I tot i la seva satisfactòria experiència amb la gira d’El
señor de los anillos (que passarà al gener per l’Auditori), deixa clar que
la seva essència artística s’expressa,
sobretot, en els seus discos. «La meva passió és escriure cançons», as-

Cantar als exilis ha estat, diu, «com
tornar a les arrels»; una manera de
connectar la seva experiència personal amb la memòria de tants
emigrants forçosos. «Quan tenia 17
anys jo vaig poder triar anar a viure a Londres, però penso en tanta
gent que, no fa gaire temps, va haver de deixar la seva terra per força per no tornar», assenyala Sanabras, que ha evitat donar un to polític al disc. «Per mi és important que
la gent n’extregui les seves conclusions. El meu missatge és de germandat i solidaritat», apunta.
Sorprèn, sigui com sigui, que sigui una completa desconeguda en
el seu país d’origen. «Mai he pensat que podia ser un producte comercial. He estat tan obsessionada en la disciplina musical que
m’he amagat en la meva feina, sense pensar que m’havia de donar a
conèixer a casa meva», explica. Se
sent «en el cor, molt catalana», si bé
a Barcelona adverteix que genera
un cert desconcert en els seus interlocutors. «Gesticulo poc, parlo en veu baixa, la gent nota alguna
cosa...».
Seguirà establerta a Londres,
ciutat de la qual valora les oportunitats que ofereix als músics. «És la
meca, tot i que hi ha molta competència. Però les portes se t’obren
pels teus mèrits, no perquè tinguis
padrins», destaca. Però espera que
El vol dispers comenci a deixar-se
sentir i li permeti tornar per actuar acompanyada pels seus músics.
«Si hi ha pressupost». H
ALBERT BERTRAN

UN FESTIVAL PER NO PERDRE-SE’L

Músiques Sensibles
torna amb delikatessen
3El cartell compta amb Sharon Van Etten i Coriolà, entre altres
NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

La tardor i l’hivern es consagren a
Músiques Sensibles. Un festival que
va néixer l’any passat amb un cartell
ple de delikatessen i un compromís
social que mantenen intactes. L’escenari també serà el mateix: el Foyer
del Liceu. I l’encarregat de donar el
tret de sortida, el grup Coriolà, el 6
de novembre.
La programació inclou 10 concerts, alguns d’ells dobles, amb re-

clams internacionals de la talla de
Sharon Van Etten, que presentarà
el seu aclamat àlbum Are you there?
el 10 de desembre vinent. Abans, i
prenent el relleu de Coriolà, actuarà l’extravertida i genial Rozalén. La
cantautora d’Albacete presentarà el
seu disc de debut, Con derecho a..., el
7 de novembre. I només un dia després, Inspira i Cálido Home compartiran escenari aquella nit. La programació prosseguirà amb aquest ritme i aquesta qualitat. El dia 9, una

altra doble proposta: Halldor Mar
i Illa Carolina. I el dia 15 el torn serà per a Joana Serrat, una cantautora de Vic que ha sorprès la crítica
amb el seu excel·lent disc Dear great
canyon. Al desembre, Ramon Mirabet i Joan Rovira estaran junts (el dia
11) en aquest espai situat sota la platea de la sala del coliseu de la Rambla. Ja en la recta final, dues veus femenines a tenir en compte: Gemma Humet (el dia 12) i Cèlia Pallí (el
13). I tancarà el festival la cantant i

33 El grup Coriolà, després d’haver fet un acústic per a aquest diari.
violoncel·lista brasilera Dom La Nena (el 14).
El 10% de la recaptació de la venda d’entrades es destinarà a diferents entitats sense ànim de lucre,
amb la intenció d’arribar a tots els

camps de l’acció social. Figures del
panorama local com Pau Vallvé i Núria Graham, i estrangeres com l’excepcional Mélissa Laveaux, van estrenar l’any passat un festival que no
podia començar millor. H
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Pau Alabajos
CANTAUTOR. PUBLICA EL DOBLE CD ‘#PAUALPALAU’

“Volíem ocupar
el Palau de la Música
de València”
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

Pau Alabajos (Torrent, 1982) va ocupar el Palau de la Música de València
el 29 de setembre del 2012. El van
acompanyar l’Orquestra Simfònica
del Coral Romput i amics com Feliu
Ventura, Cesk Freixas i Miquel Gil,
entre d’altres. D’aquella nit de música i poesia, que servia per celebrar
deu anys de trajectòria, en surt el doble CD #paualpalau (RGB).
Per què vas voler fer el concert i el
disc, més enllà de la celebració del
desè aniversari?
Òbviament volia celebrar els deu
anys de carrera musical, vestir de
diumenge les nostres cançons amb
l’orquestra simfònica i convidar
col·laboradors i amics, companys
de batalla que han coincidit amb
nosaltres. Però hi havia una altra
raó: volíem ocupar el Palau de la
Música de València, recuperar eixe
espai públic que ens havia sigut negat als artistes valencians des de feia molts anys. Vam insistir molt, i
fins i tot es va ocupar el hall del Palau l’any 2005. I aquesta vegada,
amb la situació econòmica actual,
ja no podien dir que no.
Les raons per impedir-vos tocar al
Palau eren ideològiques.

Sempre ha sigut una postura ideològica, no només al Palau de la Música sinó a totes les institucions públiques controlades pel Partit Popular, que sempre ha intentat posar
obstacles a la cultura que s’expressa en la nostra llengua. Els ha passat
a molts artistes. Però els creadors
vam perdre la por i els complexos i
vam decidir recuperar eixos espais
públics que ens havien negat. Estan
pagats pels impostos de tots els valencians i, per tant, tenim dret a actuar-hi. És de tots els valencians.
Ovidi Montllor i Vicent Andrés Estellés continuen sent els teus grans
referents. Però has trobat nous referents més joves?
Hem fet servir com a inspiració l’actitud de cantautors com Ovidi, Raimon, Llach, Maria del Mar Bonet,
però tot amarat també de molta música clàssica que hem escoltat, cantautors europeus i americans. Ara
rebem inputs de moltíssims costats.

RUTH MARIGOT

Col·laborar
“En l’escena
musical
¿Volia dir si un cantautor com tu valenciana
rep influències de l’actitud de la gent
grups com Orxata, Arthur Caravan no intenta
o Senior i el Cor Brutal?
competir”
Sí, i estic molt content perquè hi ha
molt bon rotllo en l’escena musical
valenciana. La gent no intenta competir perquè sap que la situació és
molt complexa i, per tant, les relacions són de col·laboració. Amb Se-

nior, que té un estil musical totalment diferent del meu, ens portem
molt bé. Al final tu beus de les experiències que t’expliquen els altres
i això enriqueix la teva manera de
veure les coses. Jo escolto Orxata,
Senior, Arthur Caravan, Obrint
Pas... una sèrie de propostes que no
s’adiuen realment amb el meu estil concret però que m’enriqueixen.
Es pot dir que al País Valencià, més
enllà de les diferències estètiques,
hi ha un esperit més col·laboratiu?
Com que no tenim les institucions
de cara i no existeix una indústria
consolidada, treballem més la
col·laboració. Per què hauríem de
competir entre nosaltres si el mercat és molt xicotet i estem fent el

que fem perquè creiem en la nostra
cultura? Si fóra per una qüestió
econòmica, l’escena valenciana no
estaria com està. Hi ha una part de
reivindicació cultural, identitària,
lingüística i musical molt important. Compartim moltes coses. Hi
ha una sintonia personal més enllà
dels gustos estilístics de cadascú.
Com es treu de sobre el cinisme un
cantautor quan retrata la realitat?
Per mi fer cançons és abocar l’ànima damunt un paper en blanc. Allò
que me preocupa ho poso en una
cançó. O una situació íntima que
necessito explicar. Aquesta honestedat me permet fer-me responsable de tot el que dic i així deixes de
banda el cinisme.e

Clara Sanabras presenta cançons de l’exili del disc ‘El vol dispers’
X.C.
BARCELONA

La sala Luz de Gas de Barcelona
acull aquest vespre, a les 20 h, l’actuació de Clara Sanabras, dins de
l’acte inaugural del Festival de Narració Oral Munt de Mots. Sanabras,
nascuda a Rouen (França), criada a
Barcelona i des de fa anys instal·lada a Londres, hi presenta el disc El
vol dispers. Songs of spanish exile
(Smudged Discs, 2014), un treball
insòlit en la seva trajectòria, tot i
que també inclou moltes de les seves inquietuds musicals habituals
des que va debutar l’any 2008 amb
Clara & The Real Lowdown: de la
música medieval als sons mediterranis, amb elements de la tradició
folklòrica britànica i fins i tot detalls
orientals. I a més a més, amb la
col·laboració d’Eliseo Parra, la Cobla Sant Jordi i l’Elysian Quartet.
Tanmateix, i més enllà de la música, El vol dispers neix de “la necessitat de tornar una mica a les arrels
i explorar temes tant musicals com

personals”, diu sobre un disc cantat
en anglès, castellà i català.
Sanabras, que en cançons com
Adéu, serra de Montsant mira cap a
Maria del Mar Bonet –“la meva
gran inspiració”, reconeix–, reflexiona sobre què significa que un dia
“et diguin que has de marxar de casa i que no podràs tornar mai al teu
país ni a veure la família”. En el disc,
aquest viatge a la recerca del sentiment de l’exili comença amb Scattered flight. “És la traducció literal
d’un poema del meu besavi”, informa Sanabras. I acaba amb Jamie Foyers 1812, una adaptació de la cançó tradicional escocesa del segle
XIX sobre un soldat que va morir a
Burgos durant les guerres napoleòniques, però que Ewan MacColl va
popularitzar convertint Foyers en
un brigadista internacional a la Batalla de l’Ebre.
El disc, que inclou El cant dels
ocells, Ay Carmela, poemes musicats
de Pere Quart, de Salvador Espriu i
del poeta anglès John Donne, i cançons sefardites, vol establir vincles
entre els exilis del present i del pas-

sat. “Aquell període d’Al-Àndalus en
què les tres religions encara vivien
suposadament harmoniosament a
la península Ibèrica es va perdre
amb els Reis Catòlics, però encara
recordem aquells temps perduts
quan tothom aprenia de tothom i es
trobava una manera de col·laborar”,
explica Sanabras, que recorda que la
passió per la música medieval li va
venir de ben petita quan va sentir
“polifonies del segle XIII de Pérotin
i Léonin” al cotxe del seu pare.
La veu d’‘El senyor dels anells’

Clara Sanabras porta a la sala Luz de Gas les
cançons del disc El vol dispers. OLIVIA POMP

Clara Sanabras tornarà a Barcelona
al gener per cantar a L’Auditori en
el concert que l’OBC dedica a la música de la trilogia cinematogràfica
d’El senyor dels anells, on tindrà el
rol de veu solista. A més a més, prepara un projecte sobre La tempesta
de Shakespeare. “És una suite amb
cançons amb cor i orquestra simfònica, barreja de textos de l’obra i reinvenció de personatges com el de
Miranda, que a la meva cançó
s’emancipa. És un himne feminista
per a la Miranda”, diu Sanabras.e
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‘munt de mots’ 3 FESTIVAL DE NARRACIÓ ORAL

Barcelona

El festival aborda la cinquena edició amb unes 50 activitats dirigides per més de
30 narradors en una trentena d’espais de Barcelona durant sis dies.
munt de mots

CINE
Diàspora Festival de cine colombià amb sessions gratuïtes a:
3 La Casa Amèrica. Projecció de
tres documentals: Las víctimas de
Pablo Escobar, Hagamos memoria:
los secretos del Nogal i Hagamos
memoria: Eduardo Umaña.
Còrsega, 299. 18.00 hores.
3 Pati Llimona. Projeccions de La
hortúa, d’Andrés Chaves, i Tule
Kuna: cantamos para no morir, de
Germán Piffano. Regomir, 3. A les
19.00 hores.
França Projecció de la pel·lícula
Mientras haya salud, del director
Pierre Etaix. BiblioMusiCineteca.
Vila Vilà, 76. A les 19.00 hores.
Laboral La pel·lícula El viaje de la
Bettie, d’Emmanuelle Bercot,
obre el cicle de cine La força del
talent. Cinemes Boliche. Diagonal,
508. A les 20.00 hores. 3 euros.

ALGUNES VEUS
3 A dalt, cartell
de la cinquena
edició de ‘Munt
de mots’ i el
rondallaire Cesc
Serrat. A baix,
el col·lectiu Va
de contes i la
narradora
argentina
Sandra Rossi.

CONFERÈNCIES
Banca Gabriel Abascal parla de
Banca Ètica Fiare: una alternativa a
la banca tradicional. Associació
d’Ajuda a la Dona La Pizarra de
Raimunda. Selva de Mar, 213. A les
17.00 hores.
Tecnologia Ramon Musach
pronuncia la xerrada Per a què vull
un smartphone. Biblioteca Sagrada
Família. Provença, 480. 19.00 h.
Ecologia La salut dels nostres
mars: les lliçons del Prestige, per
Joan Albaigés. Residència
d’Investigadors. Hospital, 64. A les
18.30 hores. Entrada lliure.

Paraules per emocionar
EL PERIÓDICO
BARCELONA

U

n munt de paraules. Però no
paraules sense sentit, soles,
òrfenes de contingut, sinó
paraules encadenades per formar
contes, faules, llegendes, relats. I
compartir-les amb el públic per ferlo riure, plorar, pensar. Per emocionar. És l’objectiu de Munt de Mots, el
festival de narració oral que celebra
la seva cinquena edició amb mig
centenar d’activitats dutes a terme
per més de 30 narradors en una trentena d’espais de Barcelona i durant
sis dies.
El programa comença avui amb
dues cites. Per anar obrint boca, Granotes, gripaus i altres trifulgues, un espectacle en què el rondallaire Cesc
Serrat explicarà històries sobre
granotes i gripaus, conills, cabres i
serps, princeses, fades i gegants (Biblioteca de Sant Antoni. Borrell, 44.

Telèfons
Emergències
112
Urgències mèdiques
061
Creu Roja
93.300.65.65

A les 18.00 hores. Gratuït).
La inauguració oficial, a la sala
Luz de Gas (Muntaner, 246. 20.00 h),
serà una festa en tota regla. Amb la
música de Clara Sanabras, que presentarà el seu últim disc, El vol dispers-Songs of Spanish Exile. I amb narracions dels diferents contacontes
que intervindran en aquesta edició,
a manera de petita degustació del
que promet el festival. A to amb l’esperit que anima tot aquesta trobada
de la paraula, l’entrada per a aquesta sessió inicial serà de taquilla inversa, o sigui, els assistents pagaran
a la sortida l’import que considerin
convenient.
El festival desplegarà el
seu mig centenar d’activitats fins
dissabte, dia 25, per una dotzena de
biblioteques, set centres cívics i altres espais com la Casa Amèrica,
L’Astrolabi, el Museu de la Música, el

PROGRAMA /

Clínic
93.227.54.00
Sant Pau
93.291.91.91
Vall d’Hebron
93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra
112

Tantarantana Teatre i el Harlem Jazz
Club. Fins i tot viatjarà a Gavà,
Cardedeu i Palau-solità i Plegamans.
Gairebé totes les sessions seran gratuïtes, només vuit seran de pagament. La més barata, dos euros. La
més cara, 10.
El mostrari no es limita a les narracions, sinó que inclou una exposició online d’il·lustracions, diverses
conferències, tallers i un concurs de
fotos a Instagram. I per convertir el
públic en el principal actor de la trobada, el festival convida tothom qui
vulgui explicar un conte a pujar a
l’escenari. Els que acceptin el repte tindran tres ocasions de fer-ho:
a l’Espai Antoni Miró (dia 22, a les
19.00 h), al Pati Llimona (23 d’octubre, 20.00 h) i a la Torre Llobeta (24, a
les 20.00 h). H
33 Programa i canvis d’última hora a:

www.muntdemots.org/2014/

Guàrdia Urbana
092
Policia Nacional
091
Bombers-urgències
080
Inf. ciutadana
012
TMB
93.318.70.74

Inf. Renfe
Rodalies Renfe
Inf. aeroport
Inf. port
Ferrocarrils Gen.

Ciència Claudi Alsina disserta
sobre Matemàtiques: què queda per
fer? Biblioteca Vila de Gràcia. Torrent
de l’Olla, 104. 19.00 hores.

DEBATS
Ateneu Col·loqui Constitució i
estructura institucional, a càrrec de
Santiago Vidal i Enric Lluent.
Canuda, 6. A les 19.30 hores.
Pakistan Comença amb el Pakistan
el cicle de converses de veïns de
diferents orígens culturals.
Associació de Treballadors
Paquistanesos. D’en Robador, 11. A
les 16.15 hores.
CaixaForum Participació i incidència ciutadana i dels moviments socials en la presa de decisions polítiques, amb Joan Subirats i Ignacio
Sánchez-Cuenca. Ferrer i Guàrdia,
6. A les 19.00 hores. 4 euros.

902.320.320
900.410.041
902.404.704
93.298.60.00
93.205.15.15

93.303.30.33
Ràdio Taxi
Taxi Minusv.
93.420.80.88
Serv. Funer. BCN
902.076.902
Àltima Serv. Funer. 902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124

Literatura Diàleg amb els escriptors
Lorenzo Silva i Jo Nesbo. Biblioteca
Jaume Fuster. Plaça de Lesseps, 22.
19.00 hores.

EXPOSICIONS
Botànica Inauguració (18.30 hores)
de l’exposició Pius Font i Quer (18881964), que rememora el 50è
aniversari de la mort del botànic.
Universitat de Barcelona. Edifici
històric. Gran Via, 585.
Cuba Inauguració (19.00 h) de Gibara
2012, exposició de fotos de Cristina
Serna sobre la localitat cubana.
Casal Llatinoamericà. Nou de Sant
Francesc, 15. Gratuït.
Automòbil Inauguració (19.00 hores)
de l’exposició 50 anys de passió amb
motiu del 50è aniversari de Ral·li-Racc
Catalunya-Costa Daurada. Centre
comercial Arenas. Gran Via, 378.

HOMENATGES
Fotografia Homenatge al fotògraf
Sebastiao Salgado a la UAB, amb
Josep Maria Català, Santiago
Tejedor i Salgado, entre d’altres.
Aula magna de la Facultat de
Ciències de la Comunicació.
17.00 hores.

LLIBRES
La Casa del Llibre Presentació de
dos llibres: Secretos para encontrar el
mejor empleo, de Constantino
Montañés (passeig de Gràcia, 62.
19.00 h), i Ara sí que toca! , de
Francesc-Marc Álvaro (Rambla de
Catalunya, 37. 19.30 hores).

Tarragona
AUDIOVISUALS
Reus Projecció d’Iran, la capital del
xiïsme, a càrrec de Santi Nogués.
Centre de Lectura. Major, 15. A les
19.00 hores.

Girona
LLIBRES
Narrativa Presentació del llibre Per
què en sóc? de José M. Murià.
Teatre municipal.Plaça del Vi, 1. A les
19.30 hores.

Lleida
EXPOSICIONS
Guissona Exposició Guissona 19201960, de Jordi Bonet, amb
fotografies antigues en blanc i negre.
Biblioteca de Guissona. Onze de
Setembre, 1. De 16.00 a 21.00
hores.

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat
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EL DIETARI D’‘EL M ÓN’

Jordi Basté

Setmana 7: Fins ara hem fet 35 programes i ens en semblen 1.000.
Aquests dies s’han elevat a partir de la compareixença dimarts d’Artur
Mas. Mentrestant, Iceta va a l’estrena de la temporada al Liceu, una veu
inexplicable canta a la ràdio i Marc Márquez aviat farà de periodista

DIMECRES

Camats, Rovira i Rull

diputats al Parlament

Comparec (verb deliciosament parlamentari) en una
sala del Parlament català per reunir tres dels quatre
partits que s’han posicionat a favor de la consulta.
Falla la CUP per un malentès. S’uneixen en una taula
Dolors Camats (ICV), Marta Rovira (ERC) i Josep
Rull (CDC). Se les tenen en antena, to alt, paraules
dures. Bàsicament Camats i Rovira contra Rull. El debat és intens i interessant. La porcellana fina no només s’ha esquerdat, definitivament s’ha esbocinat.
En tot cas això ja no s’arregla amb super glue, es necessita un altre gerro nou.
Hi ha cinisme en les mirades, es tallen els uns als
altres, discuteixen... És lògic: trencat el consens,
tenen tot el dret a buscar el vot en unes probables
eleccions anticipades. S’acaba el temps. Són les deu
del matí i han d’entrar a l’hemicicle: comença el ple.
S’acomiaden i s’observa el deliciós teatre de la política. Es transforma el fons i recuperen la forma: es
torna al tutejament, riuen, comenten, parlen de la canalla, de l’escola... La normalitat del carrer. Més enllà
de la discussió, el bon rotllo.
Efectivament, la unitat és al carrer.

DIJOUS

Miquel Iceta

primer secretari del PSC

TONI BATLLORI

DILLUNS

Marc Márquez

piloto campió mundial Moto GP
Truquem al Marc al Japó poc abans de volar cap a
Melbourne. Té la veu trencada. S’ha passat sis hores
en un karaoke cantant, “destrossant” –segons ell– les
cançons que se li posaven al davant. M’assabento que
Juanes, Pharrell Williams o, el desgastat We are the
champions de Queen van aparèixer en el repertori. El
creuem telefònicament amb la mare que el va parir.
La Roser riu com el nen, és divertida com el Marc i el
lloa, però es destaca quan protegeix l’Àlex (el germà
del Marc) i, vés a saber, imminent campió mundial
de Moto3. La sàvia protecció del feble, del (encara)
no triomfador. El Marc actua, com toca avui, d’estrella del dia. La Roser no. Exerceix de mare exemplar. Repartir mèrits entre fills, no focalitzar-ho només en un.
Acaba l’entrevista i poso en un bon embolic al
Marc. Li demano que si el seu germà és campió mundial, deixi la moto i entrevisti l’Àlex per al programa.
Marc Márquez entrevista Àlex Márquez. Marc riu.
La seva mare, també. Accepta prudentment afirmant: “No sé si ho farà bé”. Tranquil. Segur que millor que cantar. Esperem.

DIMARTS

Artur Mas

president de la Generalitat
Tots pendents de la compareixença d’Artur Mas al
saló gòtic del Palau de la Generalitat. És a les deu del
matí. L’audiència per internet a la ràdio es dispara
com mai. Les noves tecnologies (ja majors d’edat),
però la nova manera d’escoltar la ràdio, més enllà del
necessari i imprescindible (encara) transistor, remenen el matí.
La gent sembla que està farta del tema, d’aquesta
sensació d’avançar lentament en la informació sobre
el procés català, però es nota clarament que l’interès
persisteix. La novel·la es continua escrivint i no té
intenció d’acabar-se: els girs argumentals, les tensions narratives, els diàlegs impossibles, però l’interès
de la gent persisteix. Al poble li agrada la novel·la i hi
ha capítols i personatges que s’eleven per sobre d’altres. La presència d’Artur Mas aquest dimarts i la roda de premsa que ofereix (més d’una hora i mitja de
preguntes i respostes) és un dels grans capítols de
l’any. Sembla carregós i ho és. Sembla lent i ho és.
Sembla enquistat i ho està. Però també prossegueix
l’interès de la gent que entén que està presenciant un
moment històric per a Catalunya.

Bevedor matinal de cocacola, Iceta és un dels oradors més brillants d’Espanya. Encara recordo la Festa de la Rosa de fa un mes quan es va exhibir en el
míting amb una oratòria admirable que va empetitir i
va ridiculitzar el missatge posterior del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, a qui li anirien molt
bé unes classes particulars amb Iceta.
Iceta ara és un dels grans amants de la tercera via,
gent de CiU que desitjaria esgotar legislatura, que
ERC es desmarqués del Govern i haver de pactar
amb el PSC. Ens revela Iceta dues reunions amb Artur Mas i unes altres més amb Duran i Lleida. No
m’estranya aquest sorprenent tempteig polític. M’expliquen que dimarts a l’estrena de La Traviata que
obria la nova temporada del Liceu, Miquel Iceta va
ser abordat per diversos convidats demanant-li que
solucionés la situació enquistada que viu Catalunya.
Que en aquest país estan passant coses estranyes i
fascinants és evident. Tant com saber que un socialista és aclamat al temple de la burgesia com el polític
que ha de salvar Catalunya de les goles de l’independentisme. No és curiós. Es delirant. Iceta deu flipar.

DIVENDRES

Clara Sanabras
cantant

Això no és una veu, és una abraçada. Hi ha enormes
talents catalans triomfant pel món i ignorats aquí. Demà actua a la barcelonina sala Luz de Gas i acompanyarà dues-centes persones a l’escenari de l’Auditori
al gener posant veu a la banda sonora (incloent-hi les
cançons) d’El senyor dels anells.
Ha meravellat en peces de pel·lícules com Cristiada, Blancaneus i la llegenda del caçador o Els jocs de la
fam, bandes fílmiques de grans de la música com James Horner o James Newton-Howard. Arriba a l’estudi de RAC1 i s’asseu al piano. Canta a les deu del
matí May it be d’El senyor dels anells. Els aguts es
disparen i a la ràdio es fa el silenci. Sobrevolen els
àngels i arcàngels mentre la sensibilitat obliga a clavar la mirada als seus ulls i l’oïda a la seva veu. Inenarrable. Busqueu aquesta noia, descobriu-la, investigueu sobre la seva veu. És un prodigi. Expliquen els
que la coneixen que el dia que va iniciar un sol amb la
Royal Philarmonic Orchestra, una noia del cor es va
desmaiar (literalment) en escoltar la seva veu. Viu a
Londres des de fa anys, però torna a casa cada vegada
que pot. Apunteu el seu nom.

A HUM ABOUT MINE EARS

Clara Sanabras

Mostra premsa internacional

