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DIMECRES

14 DE MARÇ DEL 2007 65espectacles el Periódico

Llibres FICCIÓ
Setmana del 7 al 13 de març

EL RÀNQUING D’EL PERIÓDICO

35y 1
PREU DE VENDA

POSICIÓ RESPECTE A
LA SETMANA PASSADA

SETMANES
A LA LLISTA

224 p.
PÀGINES

LLIBRERIES CONSULTADES: Abacus, Al·lots-El Petit Príncep, Casa del Llibre, Catalònia, Documenta, El Corte Inglés,
Etcétera, Fnac, La Central, Laie i Roquer (Barcelona), Saltamartí (Badalona), La Llopa (Calella), La Gralla (Granollers), Robafaves
(Mataró), La Llar del Llibre (Sabadell), El Cau Ple de Lletres (Terrassa), La Tralla (Vic), Llorens (Vilanova i la Geltrú), La Capona
(Tarragona), Galatea (Reus), Caselles (Lleida), Geli i Llibreria 22 (Girona), Mallart (Figueres)

Vides que fascinen
S’ha de destacar ‘L’art de viure’, de Goliarda Sapienza, fascinant retrat femení en
la Sicília de la primera meitat del segle XX. En castellà, el supervendes Antonio Gala
segueix en plena forma literària. Aquesta setmana irromp amb ‘El pedestal de las
estatuas’, en què retrata l’Espanya imperial de Felip II a través de la mirada del seu
secretari, Antonio Pérez, que va ser víctima de l’ambició desmesurada del rei.

Castellà

1

4

‘La sangre
de los inocentes’
Julia Navarro. Plaza & Janés.

21,90y

3

Intriga sobre els càtars. 600 p.
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‘Viajes por el Scriptorium’
Paul Auster. Anagrama.

16y
6Un home indaga en

la seva identitat. 185 p.

‘La catedral del mar’
Ildefonso Falcones. Grijalbo.

19,90y

40
Intriga medieval a la basílica de
Santa Maria del Mar.  670 p.

‘El pedestal de las estatuas’
Antonio Gala. Planeta.

22y

1
Recreació de la vida d’Antonio Pérez,
secretari de Felip II.  536 p.

‘La sombra del viento’
Carlos Ruiz Zafón. Planeta.

14,50y

189
Intriga sobre un llibre maleït en la
Barcelona de postguerra.  565 p.

‘El arte del placer’
Goliarda Sapienza. Lumen.

32y

2
Vida d’una dona en la Sicília de la
primera meitat de segle XX. 784 p.

‘La amante en guerra’
Maruja Torres. Planeta.

20y

2
La periodista recrea les seves
experiències al Líban.  200 p.

‘Escucha mi voz’
Susanna Tamaro. Seix Barral.

19y

6
Una noia descobreix el seu
passat familiar. 224 p.

‘La ciudad sin tiempo’
Enrique Moriel. Destino.

20y
Intriga a través del temps entre la
Barcelona medieval i l’actual.  469 p.

1

‘El corazón helado’
Almudena Grandes.Tusquets.

25y

4Retrat de dues famílies des de la
guerra civil fins avui. 933 p.

1

Català

4

‘L’església del mar’
Ildefonso Falcones. Rosa dels Vents.

19,90y

40
Intriga medieval a la basílica
de Santa Maria del Mar.  656 p.

6
‘Escolta la meva veu’
Susanna Tamaro. Columna.

19y

7
Una noia descobreix el seu
passat familiar. 192 p.

7

‘39+1+1’
Sílvia Soler. Columna.

17,50y

4
Dones de més de 40 amb glamur
que tornen a confiar en l’amor.
133 p.

3

5

8

Joan Margarit. Proa.
‘Casa de misericòrdia’

12y

4
El poeta plasma en versos
els dolors de la vida. 96 p.

‘L’art de viure’
Goliarda Sapienza. La Campana.

28y

2
Vida d’una dona en la Sicília de la
primera meitat del segle XX. 639 p.

9
‘El retorn de Voltaire’
Martí Domínguez. Destino.

18y

4
Retrat dels últims dies de la vida
del filòsof francès. 232 p.

2
‘Viatges per
l’Scriptorium’
Paul Auster. Edicions 62.

16y

6

Un home sense identitat. 157 p.

‘L’abadia profanada’
Montserrat Rico. Columna.

19,50y

3
Els nazis busquen el Sant Grial
a Montserrat. 304 p.

‘Deixeu estar els nens’
Donna Leon. Edicions 62.

18y

4
El comissari Brunetti investiga el brutal
atac a un pediatre. 283 p.

1
‘Si menges una llimona
sense fer ganyotes’

10y

23Sergi Pàmies. Quaderns Crema.
Contes de la quotidianitat. 143 p.

deesi

Les sales amenacen
amb una plantada
contra la llei de cine
CINE 3 Els exhibidors no descarten
una plantada davant les quotes de
pantalla que manté l’avantprojecte
de la llei de cine. Carmen Calvo, mi-
nistra de Cultura, va reconèixer ahir
que el text té «interessos contradic-
toris». Segons la Federació de Cines
d’Espanya, el document és contrari
a l’exercici de la llibertat d’empresa,
i, contradictòriament, no preveu
cap mesura davant l’abús de posició
de les majors.

El Lliure rebrà
dos milions
de subvenció
TEATRE 3 José Montilla, president
de la Generalitat, va anunciar ahir
que el Govern català subvencionarà
la Fundació Teatre Lliure amb
2.017.614 euros, per al «manteni-
ment de les activitats d’aquest exer-
cici». Àlex Rigola, que prepara
l’adaptació de la novel.la de Roberto
Bolaño 2666, és el director artístic
d’aquesta entitat creada el 1976 per
un grup de professionals vinculats
al teatre independent.

El hip-hop entra
al Saló de la
Fama del Rock
MÚSICA 3Amb una gran festa a
l’Hotel Walford Astoria de Nova
York, a la qual van assistir figures
com Keith Richards i Aretha Frank-
lin, la distingida institució va cele-
brar ahir la incorporació per prime-
ra vegada d’un grup de hip-hop,
Grandmaster Flash and the Furious
Five. A més d’aquesta banda, aquest
any han ingressat en el selecte club
musical Van Halen, Patti Smith,
REM i The Ronettes.

rònicac

Boulez, la màgia octogenària
MANEL CEREIJO
BARCELONA

P ierre Boulez, un home que
s’autodefineix com a poc ru-
tinari, va demostrar en el

concert que va dirigir a la Sala Oriol
Martorell de l’Auditori a propòsit
del naixement del Museu de la
Música, que la seva presència no té
res de rutinària. Sens dubte el subs-
trat històric que envolta aquest
francès octogenari, un dels pesos pe-
sants de la música de la segona mei-
tat del segle XX, va ser el que va
moure masses en la seva visita a Bar-
celona. ¡Quin poder de convo-
catòria! Una concorreguda sala de
cambra es va omplir de joventut va-
riada, periodistes, programadors,
musicòlegs, directors de festivals,
compositors, editors musicals... Fins
i tot va venir l’alcalde. De tot, menys
fotògrafs: Boulez no va voler fotos.

No importava si el discurs musi-
cal contemporani fos del gust dels
assistents: ningú volia perdre’s la ci-
ta musical de la temporada. Artista
àrid i concentrat en el seu artifici,
s’ha dit d’ell de tot; els integrants de
la Filharmònica novaiorquesa asse-
guren que és «la millor oïda del
món» i altres testifiquen que és el
«poeta de l’exactitud»; tot és poc.
Boulez, al capdavant de l’Ensemble
InterContemporain (conjunt creat
el 1975 per ell mateix i entronitzat
com a millor grup de música con-
temporània del món), va demostrar
als seus 82 anys una força bruta ar-
dent i una vitalitat inesgotable, ca-
paç de mantenir-lo al cim per molt
temps.

Mestre en la construcció de textu-
res multiformes, el polifacètic
músic va dirigir un concert en el
qual va posar de manifest un gest

exacte, clar, decisiu, demandant i
magistralment descriptor de tot el
que emanava de la singular paleta
sonora del conjunt francès. En les
Intégrales d’Edgar Varèse es va sentir
una dura percussió emmascarada
amb un so de vents pulcre i ben ar-

mat; la intervenció solista de l’oboè
es va fer notar col.locant cada frase
al seu lloc. «¡Quin plaer escoltar el
Concerto de chambre de György Ligeti
en directe i ben tocat!», deia un assis-
tent expert amant del gènere. I era
cert, pocs cops s’escolta aquesta peça
als auditoris barcelonins, i menys

amb aquella capacitat d’execució.
Com no podia ser d’una altra ma-

nera, les peces de Boulez també van
tenir la seva estona de glòria: Dérive
1 va posar sobre la taula l’afició del
compositor a reinterpretar-se a si
mateix; obra inspirada en una altra
de les seves peces anteriors en la
qual es van materialitzar estructures
cristal.lines unes vegades i profunda-
ment acolorides altres, exposades
amb una compenetració perfecta
pel conjunt. Sur incises va posar la
guinda final amb una esplèndida in-
terpretació de l’obra per tres pianis-
tes excepcionals, tres arpes de me-
nor presència però igualment encer-
tades i tres vibràfons que van esceni-
ficar un marc sonor superb. Ja se
sap, davant les pors, un somriure
per atacar l’enemic: exactament el
que s’ha de fer amb el repertori con-
temporani.H

El mestre francès
va brindar una
memorable vetllada
a l’Auditori

ARXIU / REUTERS

33 Pierre Boulez, en un concert a Lucerna, el setembre passat.


