
Recomanem...

Torna al Mercat de les Flors el
ballarí, coreògraf i músic israelià
Hofesh Shechter, considerat com
un dels creadors més interes-
sants de la dansa contemporània.
Presenta Politica Mother, el seu
primer treball de llarga durada.
Una cadena d’imatges surrealis-
tes s’expressen a través d’un ball
en què els cossos es retorcen i
s’eleven a una velocitat vertigino-
sa. La música del mateix Shechter
és interpretada en directe. (Mer-
cat de les Flors, 5 de maig)

Catalogar a Manos de Topo és
una pèrdua de temps. Ara bé, un
dels seus concerts carrega les pi-
les, i de quina manera! Avui a la
sala Apolo, acompanyats dels Ta-
rántula, amb qui presenten Mo-
mento Único. Cançons com Culo
de cristal alleugen l’ànima i rega-
len energia. No us perdeu l’inici
del tema El Ataúd de Hierro. Resu-
mint, un altre gran concert a l’Apo-
lo , dintre del Festival de Guitarra.

P
ell blanca, llavis pintats
de carmí intens, un cos-
set superajustat fins a ta-

llar, gairebé, la respiració, molta
ploma, taló d’agulla, exhibició i
erotisme. Aquests són alguns
dels elements que caracteritzen
el nou burlesque, un gènere de
moda que triomfa a mig món,
tot i que va néixer a l’Anglaterra
de finals del segle XIX. El recupe-
rat ElMolino, un dels emblemes
del Paral·lel barceloní i paradig-
ma de l’espectacle transgressor
ambpicardia, no se’n podiaman-
tenir al marge. Per això acollirà
el primer Festival Internacional
de Burlesque d’Espanya, on in-
tervindran vuit artistes de tot el
món que ompliran de ball,
acrobàcies, contorsions i molt
d’erotisme l’escenari del teatre
de les aspes.

“És l’espai més adequat per
al festival”, assegura Elvira Váz-
quez, alma mater del nou Moli-
no. Entre les participants hi
haurà la nord-americana Cathe-
rine D’Lish, cèlebre pels seus
vestits extravagants i elegants
espectacles; la britànica Miss
Banbury Cross, la “Nova Mari-
lyn del Burlesque”, una bellesa
vintage que ens apropa a l’època
daurada de Hollywood; la londi-
nenca Ursula Martínez, que va
triomfar en la reinauguració del
teatre i que va captivar amb el

número del mocador amagat al
seu cos; l’hongaresa Melitta No-
neycup i la japonesa Emma
Mylan, entre altres. “Són les top
ten del burlesque”, assegura una
estilitzada Terremoto de Alcor-
cón enfundada en un cosset que
deixa entreveure part de la seva
anatomia sota unes enormes
plomes. “La Ditta Von Teese ara
està en el número 15, i jo en el
lloc 1.326”, explica amb el to bur-
lesc i sorneguer que l’ha fet fa-
mosa. La Terre, com li diuen els
companys, actuarà com a mes-

tra de cerimònies o de “Moline-
ra de cerimònies”, tal com ella
mateixa assegura. Coneguda
per les paròdies de Madonna
que van triomfar a internet, la
vedet s’estrena en aquest gène-
re: “per contrarestar el que fa-
cin de bonic la resta d’artistes”.

El festival també acull la final
del concurs que seleccionarà
nous valors. El guanyador
tindrà com a premi un contrac-
te de tresmesos per actuar en El
Molino. “Amb els temps que co-

rren és el millor premi, i no una
placa”, assegura la Terre. “Des
que vaig debutar al setembre a
El Molino, no he parat, però la
gent pensa que no faig res. Estic
preparant una cosa per a inter-
net perquè els fans em tornin a
veure”, assegura la nova diva,
mentre busca una de lesmugro-
neres que ha perdut per la sala.

Amb un ple pràcticament a
diari, El Molino torna a ser pre-
sent en la nit barcelonina.
“Abans venien set o vuit perso-

nes cada nit, el teatre no com-
plia les normes de seguretat mí-
nimes i molts dels espectacles
no estaven a l’altura. Ara, la co-
sa ha canviat molt. Cada dia re-
bem de 10 a 12 sol·licituds per
venir a treballar aquí”, assegura
Vázquez.

POP Manos de Topo
per J. FOGUET

El Molino s’omple
de carmí i cossets

Dijous 5
Bersuit. Aquests argentins amb
gust pel rock i per la denúncia
social actuen a Razzmatazz, a les
21 hores (30 euros).

Jorge Drexler. El cantautor
uruguaià és un dels plats forts i
saborosos del Festival de Guitarra,
on repeteix després de l’èxit de
l’any passat. Al Palau de la Músi-
ca, a les 21 hores (de 18 a 45
euros).

Divendres 6
Ojos de Brujo. Es tanquen deu
anys de trajectòria d’una de les
bandes que van donar sentit al

so del mestissatge. Actuen a
l’Apolo, a les 21 hores (25 euros).

El Nido del Cuco. Aquesta ban-
da a tenir en compte presenta
segon disc a la Sala Cabaret Ber-
lín, a les 21.30 hores (10 euros).

Dissabte 7
Espaldamaceta. La melangia
del doble àlbum Miedo al silen-
cio persisteix i es podrà veure a
Luz de Gas, a les 21.30 hores (15
euros).

Abraham Boba. Pop elegant i
d’autor. A l’Apolo, a les 21 hores
(12 euros).

Rosendo. No cal presentar algú
que ha fet més de 20 discos i
que representa una manera de
fer pròpia del rock espanyol. Al
Palau de la Música, a les 21 hores
(de 16 a 38 euros).

Diumenge 8
Los Palos del Flamenco. Una
gran gala del flamenc al Petit Pa-
lau del Palau de la Música, a les
21.30 hores (20 euros).

Dilluns 9
Jordi Gaspar Trio. Mestres del
jazz i bon ambient a les 20.30
hores, al local del Jazz Sí Club (7
euros).

Dimarts 10
Pegasus. Porten trenta anys en
la música i editen un dvd que
ofereix el seu concert del 2008 a
L’Auditori. Seran a Luz de Gas, a
les 20.30 hores (20 euros).

The Forest & The Trees. Una
altra proposta avantguardista fo-
ra de l’electrònica al Moog. En
aquest cas, indie i folk a partir de
les 21.30 hores (6 euros).

Dimecres 11
Maria Rodés. Una de les veus
més interessants del panorama
de casa nostra a La [2] d’Apolo,
a les 21 hores (6 euros).

Concerts

I FESTIVAL BURLESQUE
DE BARCELONA
El Molino
Del 12 al 14 de maig

Paul Preston
mostra, en la
seva última
obra, l’aspecte
més dolorós
de la Guerra Ci-
vil: el de la
repressió bru-
tal durant i des-
prés del con-

flicte. En una anàlisi detallada
d’aquell lamentable episodi, l’histo-
riador britànic diferencia entre la
violència institucionalitzada dels
rebels de Franco i l’espontània del
bàndol republicà.

L’últim Premi
Nadal dóna a
conèixer la fas-
cinant història
de La Pastora,
després Flo-
rencio. Es trac-
ta de la vida
d’un membre
dels maquis

amb problemes d’identitat sexual
que va arribar a ser el malson de
la Guàrdia Civil. Giménez Bartlett
inventa un psiquiatre francès i un
periodista barceloní que aniran a
la recerca d’aquest mite de la
postguerra.

Superada re-
centment la
S e t m a n a
Santa, els as-
sidus a la
processó de
Verges o els
que l’han
descober t

per primer cop agrairan aquesta
publicació, que reprodueix el text
teatral d’aquesta festa declarada
d’interès nacional per la Generali-
tat. La publicació inclou les modi-
ficacions incorporades per Lluís
Llach.

El prestigiós il·-
lustrador Peri-
co Pastor ha
posat el seu art
al servei de la
imaginació de
Kipling. En
aquest cas, en
una adaptació
pensada per al

públic infantil del conte on l’autor
britànic nascut a l’Índia narra la
domesticació dels animals i explica
per què els gats van tan a la seva. El
llibre inclou un DVD amb la locució
del conte i el procés d’il·lustració.

L’HOLOCAUST ESPANYOL
Paul Preston
Trad.: Jordi Ainaud i Joan Quesada
Editorial Base
912 pàgines. 28 euros

DANSA Hofesh Shechter
per CARMEN DEL VAL

La vedet nord-americana Catherine D’Lish. / danielle bedics

La Terremoto de
Alcorcón conduirà el
I Festival Internacional
de Burlesque

LA PROCESSÓ DE VERGES
Popular
Diputació de Girona
145 pàgines. 13 euros

ON NINGÚ NO ET TROBI
Alicia Giménez Bartlett
Traducció: Alexandre Gombau
Destino
496 pàgines. 20 euros

EL GAT QUE SEMPRE ANAVA SOL
Rudyard Kipling
Cruïlla
32 pàgines. 16 euros

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS

Novetats
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