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BARCELONA
19.15MÚSICA
Cor de Cambra del Palau de
la Música. Dins del Festival
del Mil·lenni, al Palau de la
Música, el Cor de Cambra
cantarà el Messies de Hän-
del, un oratori imprescin-
dible per aquestes dates,
amb l’acompanyament de
l’Orquestra Barroca Cata-
lana. C/ Palau de la Música
Catalana, 4-6.

21.00CONCERT
Julian Vaughn Quartet Visi-
ons. El bateria Julian
Vaughn farà un concert ho-
menatge al bateria Elvin
Jones en un concert al
Jamboree que tindrà dues
sessions (21.00 h i
23.00 h). Elvin Jones és
considerat un dels grans de
la bateria, i encara avui és
un referent ineludible per
als amants del jazz gràcies
a l’impuls polirítmic que va
saber donar al primer ins-
trument inventat per a
aquest gènere. I és que
Jones va formar part del
quartet més significatiu
del jazz contemporani, que
liderava John Coltrane a
començaments dels 60. En
nombroses ocasions els lo-
cals del grup Mas i Mas van
poder gaudir de l’energia
d’Elvin Jones, l’última de
totes pocs mesos abans de
morir. És per aquesta raó
que en el 50è aniversari del
Jamboree s’ha preparat
aquest homenatge. Plaça
Reial, 17.

21.30CIRC
Saltimbanco. Barcelona és
una de les gairebé 50 ciu-
tats de tot el món on el Cir-
que du Soleil ha decidit
portar aquest any l’espec-
tacle Saltimbanco, que en-
cara es podrà veure al
Palau Sant Jordi fins al 10
de gener. El muntatge és
un dels més espectaculars
de la companyia canadenca
i compta amb una sèrie de
números que combinen
tota mena d’acrobàcies
amb l’estètica de la Com-
media dell’Arte en el vestu-
ari i les màscares. Passeig
Olímpic, 5-7.

22.00MÚSICA
Orfeó Català, Cor Jove & Or-
questra Barroca Catalana.
En aquest concert al Palau
de la Música Catalana que
s’emmarca dins del Festi-
val del Mil·lenni, l’Orfeó
Català i el Cor Jove, que
forma part del projecte de
l’Escola de l’Orfeó, estaran
acompanyats per l’Or-
questra Barroca Catalana,
creada fa 15 anys per in-
terpretar i recuperar el re-

nentment, la mitjana
d’edat dels treballadors és
de 74 anys. Es projecta en
versió original subtitulada
en català a l’Auditori Nar-
cís de Carreras de La
Caixa. C/ de Santa Clara,
11, 4t.

IGUALADA
19.00CURS
Història i estètica del cine
documental. Inici del curs a
càrrec de Lupe Pérez Gar-
cía, realitzadora de cinema
documental, a l’Ateneu
Igualadí. L’objectiu és re-
conèixer la tensió entre el
documental i la ficció, les
diferències entre la veritat

pertori dels segles XVII i
XVIII. El repertori que pre-
sentaran consta del Mag-
nificat de J.S. Bach i algu-
nes nadales catalanes.
C/ del Palau de la Música
Catalana, 4-6.

23.00MÚSICA
Fredylivekaraoke. Després
de l’èxit de les edicions
passades, torna una nova
sessió de Fredylivekaraoke
a la sala Luz de Gas. El
Fredylivekaraoke funcio-
nal d’una forma semblant
al tradicional karaoke, on
els assistents poden triar
entre un catàleg de temes
per interpretar-lo. En

aquest cas la música no
surt d’un CD sinó que la
toca en directe una banda.
Els assistents, doncs, par-
ticipen totalment de l’es-
pectacle, tant com el can-
tant del grup i la banda.
C/ Muntaner, 246.

GIRONA
20.30CINEMA
Pensioners INC. Dins del
cicle El Documental del
mes, projecció d’aquesta
pel·lícula alemanya de Ber-
tram Verhaag que explica
la història de la companyia
Vita Needle, una fàbrica
d’agulles i canonades a
prop de Boston on, sorpre-

fora i dins del cinema i les
discussions sobre ètica en
la producció de documen-
tals. C/ de Sant Pau, 9.

19.30EXPOSICIÓ
Mostra de Diego Latorre
Roldán. Inauguració d’una
exposició d’aquest artista
que experimenta amb dife-
rents materials, usual-
ment parafina, cera, blanc
d’Espanya i làtex, aplicat
amb pigments sobre fusta,
DM o tela. La mostra es pot
veure fins al 17 de gener
fins a la Sala Municipal
d’Exposicions. C/ de Gar-
cia Fossas, 2.

LLEIDA
21.00LLIBRE
Delirios de grandeza. El Te-
atre Municipal de l’Escor-
xador acull aquesta crea-
ció multimèdia, comparti-
da entre el creador i el
públic, que s’endinsa en la
relació que s’estableix
amb la missatgeria instan-
tània, la videotrucada o el
xat, on la manipulació de
la informació permet
crear alteracions del jo.
Una reflexió crítica als va-
lors establerts per la socie-
tat actual, al poder dels
mitjans de comunicació, a
la recerca de la fama a
qualsevol preu... C/ Lluís
Companys, s/n.

22.00CONCERT
Amadeu Casas. Les jam ses-
sions que es van iniciar el
passat mes d’octubre tor-
nen al Cafè del Teatre amb
noves propostes i nous
convidats com Amadeu
Casas, Piero Cozzi, Gerard
Nieto, Alfons Enjuanes i
Gorka Benítez. Sota la ba-
tuta de la banda base Aljo-
Sa Mutic Trio s’obre l’esce-
nari als convidats de
renom –avui serà el guitar-
rista Amadeu Casas– que
improvisaran temes i oferi-
ran una masterclass del
jazz més actual. C/ de Roca
Labrador, 4.

MANRESA
20.30LLIBRE
Vida secreta dels nostres
metges. Presentació del lli-
bre de Genís Sinca a la llibre-
ria Petit Parcir . L’acte anirà
a càrrec del doctor Lluís
Guerrero i l’autor. C/ Car-
rasco i Formiguera, 14.

0.30MÚSICA
Los Mejores. El grup de ver-
sions tornen a la sala El
Sielu per garantir un nit
boja, ballant desenfrena-
dament, escoltant i can-
tant aquells temes que
tenen tant èxit. Plaça
Valldaura, 1.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Espectacle
L’Almeria Teatre de Barcelona
presenta el musical ‘Black rider’,
de Tom Waits, Robert Wilson i
William S. Burroughs. 20 h

<<

Sants:
Ramon de Penyafort.
Dominicà

Julià. Bisbe
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L’atmosfera de misteri d’‘Old records’ s’accentua amb l’actitud dels músics ■ ÀGATA CASANOVAS

‘OldRecords’,unrar
musicalambsuspens
BARCELONA
21.00TEATRE
Si bé el suspens no és habi-
tual en el teatre, sí que és
cert que el musical ha
adoptat en ocasions l’estè-
tica gòtica. Han estat di-
vertiments agraïts sense
pretendre posar la pell de
gallina a ningú. No és el cas
d’Old Records, que es pre-
senta com un thriller-co-
mèdia amb música. És un
projecte de la companyia
MarBicho, amb dramatúr-
gia de Marc Angelet Can-
tos (també director escè-
nic) i Jordi Silva. Albert
Silva n’és el director musi-
cal i l’interpreten Gracia
Fernández , Nadina Cam-

pàs i Albert Puigdueta. Des
d’avui (demà, estrena ofi-
cial) és al Teatre Tantaran-
tana (c. de les Flors, 22).

La història arrenca als
estudis Old Records, un
espai per on han passat els
artistes més emblemàtics
del jazz i a punt de tancar.
Dues noies, amb ànsia de
fama però sense idea musi-
cal, seran les protagonis-
tes de l’últim enregistra-
ment, per a elles el primer.
La seva actitud inexperta i
ambiciosa fa ressorgir la
llegenda: les Golden Ladi-
es, un duet femení que va
arrasar cap als anys 40,
van desaparèixer després
de gravar-hi el primer disc.

Hi ha qui assegura que les
seves ombres es deixen
veure de tant en tant pels
estudis, que els discos d’or
del grup cauen de les pa-
rets i que en les gravacions
fetes aquí se senten les
seves veus. I el tècnic de so
ho corrobora, ja que detec-
ta estranys missatges en
les gravacions del nou
duet. Música, misteri, hu-
mor i ganes d’oferir un pro-
ducte innovador confor-
men aquest projecte, que
fon la música i el teatre a
parts iguals i en el qual
estan implicats autors i
compositors del nostre pa-
norama escènic actual.
Teresa Bruna

Mirador

Amig matí, navego
gratuïtament gràcies
a una xarxa sense fils

que ha localitzat el meu
portàtil. En una pàgina web
llegeixo la premsa i en un
portal dedicat a la literatu-
ra infantil trobo reproduïda
una de les històries inclo-
ses en el meu segon llibre
recopilatori de contes del
món. Tot, és clar, per la
cara. Després, ja posats,
m’escolto uns quants
temes del disc de cançons
de Nadal que acaba d’edi-
tar el mestre Bob Dylan. És
increïble, ho tinc gairebé
tot a l’abast sense necessi-
tat de gastar-me un euro.

Hores més tard, surto al
carrer disposat a viure ple-
nament el dia de festa.
Poso benzina a la moto i el
senyor que viu tancat dins
d’una gàbia de vidre a
prova de bales em diu que
afluixi la mosca. Tant se val,
si agafo el metro també em
costarà calés. O, si agafo el

cotxe i me’n vaig al meu xi-
ringuito predilecte a men-
jar un arròs, els magnats de
l’autopista no tindran pietat
i em fumaran queixalada a
la targeta de crèdit sense
cap mena de compassió. Al
restaurant, quan toca
pagar, em cobren un tant
pel cobert. Em diuen que
és pel pa, malgrat que ni
tan sols l’he tocat. Estic a
un pèl d’emportar-me’l,
però em farà més nosa que
servei.

Camí de tornada, no puc
evitar plantejar-me quina
és la diferència entre la cul-
tura que m’arriba de franc
per l’aixeta electrònica i la
resta de serveis. Els se-
nyors del banc m’han cla-
vat una clatellada cobrant-
me una xifra escandalosa
sota el concepte de mante-
niment, quan totes les ope-
racions les faig jo a través
del caixer automàtic. I em
poso negre pensant que els
que es passen la vida co-
brant-me peatges i comissi-
ons, quan arriben a casa es
descarreguen els meus es-
crits amb tota naturalitat. O
tots o ningú. Crec que és de
llei. D’una llei que cal es-
criure… ja!

És de llei

Els que es passen
la vida cobrant-me,
després es baixen
els meus escrits

Josep M.
Hernández
Ripoll


