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Internautes duran
al cine una novel.la
de Paulo Coelho
LLIBRES 3 L’escriptor Paulo Coelho
ha obert un concurs al seu bloc per
a l’adaptació al cine de la seva últi-
ma novel.la La bruixa de Portobello.
«Quan un lector llegeix un llibre,
una pel.lícula li passa pel cap. Fa
anys que em pregunto per què ells
no poden fer un film i crec que, amb
la tecnologia que tenim ara, avui és
possible», va manifestar ahir l’escrip-
tor brasiler.

Manu Chao diu que
va usar il.legalment
la veu de dobladors
MÚSICA 3 Cinc anys després que
dos dobladors interposessin una de-
manda contra Manu Chao per utilit-
zar les seves veus a la cançó Próxima
estación... esperanza, el músic ha reco-
negut que «va ser un error» i que les
va usar «sense consentiment». Chao
ha hagut de compensar econòmica-
ment tots dos, encara que aquests
asseguren que el que els ha mogut
no ha estat «l’ànim de lucre».

Lluís Pasqual deixa
la direcció del teatre
Arriaga de Bilbao
TEATRE 3 Lluís Pasqual va anunciar
ahir que deixa la direcció del Teatre
Arriaga de Bilbao. La decisió de no
renovar el contracte, que vencia el
31 de desembre i pel qual percebria
una retribució anual d’uns 48.000
euros, va ser presa «de mutu acord».
Pasqual va explicar que a partir del
gener se centrarà en diversos projec-
tes artístics.

Uns 180.000
xinesos van visitar
l’exposició de Gaudí
ARQUITECTURA 3 Més de 180.000
xinesos han visitat els últims mesos
l’exposició Cosmos Gaudí: arquitectu-
ra, geometria i disseny, que ara es tro-
ba a Xangai. La mostra, promoguda
per la Societat Estatal per a l’Acció
Cultural Exterior i l’Ajuntament de
Barcelona, forma part de les activi-
tats de l’Any d’Espanya a la Xina i re-
cull 16 obres originals i també 26
maquetes.

MÚSICA 3 CERTAMEN

Girona recupera i amplia el festival de jazz

ROGER ROCA
BARCELONA

b

Després de dos anys de parèntesi, Gi-
rona torna a tenir festival de jazz. La
setena edició del certamen arrenca
avui (a les 23 hores) amb el concert
del guitarrista nord-americà Bruce

Saunders i el seu trio al Sunset Jazz
Club.

El Festival de Jazz de Girona va
entrar en un compàs d’espera des-
prés de la renúncia de l’anterior di-
rector artístic. La nova direcció es
proposa conservar el caràcter que el
festival va tenir en la seva primera
etapa, quan va ser una cita marcada-
ment alternativa, i al mateix temps
concedir-li una presència més gran a
la ciutat.

Amb aquest propòsit, la progra-

mació es reparteix en diversos locals
de petit aforament –clubs i bars– als
quals s’afegeixen cercavila i concerts
populars a l’aire lliure.

RAVA I BERNSTEIN / L’Auditori del Pa-
lau de Congressos es reserva per als
concerts dels dos caps de cartell, el
veterà trompetista Enrico Rava –30
d’octubre–, un dels noms més res-
pectats del jazz europeu, i el guitar-
rista Peter Bernstein, sorgit de l’esce-
na de Nova York els anys 90, que

tancarà el festival el 7 d’octubre
amb un concert i oferirà una lliçó
magistral dirigida a músics.

De la resta de la programació des-
taquen el concert que farà en solita-
ri de Bob Brozman, especialista en
guitarra slide i músiques tradicio-
nals i l’actuació del trompetista Ray-
nald Colom, que ultima el que ha de
ser el seu segon disc. El gruix de la
programació, amb un total de 20
concerts, la completen diverses pro-
postes locals.H

Bruce Saunders
obre avui la
programació

33 Raynald Colom.


