
Sílvia Pérez Cruz inaugura demà
divendres la setena edició del Ci-
cle de Músiques Tranquil·les de
Mataró. La cantant de Palafrugell
actuarà al Teatre Monumental
amb el trio de Javier Colina, amb
el qual interpretarà el repertori
del disc En la imaginación. Fins al
24 de març, la sala Clap, El Públic i
el Teatre Monumental acolliran
els concerts de Joan Colomo i
Anímic (3 de febrer), Feliu Ventu-
ra (11 de febrer) i Els Amics de les
Arts (24 de març), entre d’altres.

Comprar i beure

B
arcelona es resisteix a
abandonar la promoció de
la moda. Fins i tot en mo-

ments de crisi i amb un sector
tocat, administracions i marques
continuen endavant. Una altra co-
sa és com: amb dos projectes, la
passarel·la 080 i la fira de moda
urbanaThe Brandery, que coinci-
deixen la mateixa setmana, la
que ve. Comença la passarel·la
emergent que ja no vol ni pot re-
nunciar al que és comercial. En
la novena edició de 080 (novena,
ja!), que se celebrarà a partir de
dimecres a Barcelona (del 25 al
28 de gener), es pretén mantenir
l’ADN que va originar el projecte,
els dissenyadors i les marques
emergents, al costat de la
incorporació de les firmes més
comercials. A la passarel·la, Man-
go i Desigual (aquesta per primer
cop) desfilaran en aquesta edició
hivernal a la plaça del Rei, lloc
triat per l’organització d’aquesta
plataforma que va néixer com a
alternativa a la passarel·la Gaudí.

Desigual se sent satisfet amb
el rumb de les accions de moda a
Barcelona. “És important que to-
tes les iniciatives es concentrin
en una setmana. En temps de cri-
si, cal unir esforços”, explica Ma-
nel Adell, conseller delegat deDe-
sigual. I per això la firma catala-
na, que no deixa de créixer a l’ex-
terior i amb més de 3.000 treba-
lladors, porta a la plaça del Rei
algunes novetats, com els dis-
senys inspirats en Michael Jack-

son i Disney, a més de la
col·lecció Cirque du Soleil i Chris-
tian Lacroix. Adell, que ja va ser
present dues vegades a The Bran-
dery, diu que repetirà l’estiu vi-
nent a 080.

Lapassarel·la 080manté el pa-
drí. El Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat conti-

nua impulsant la plataforma en-
cara que, segons expliquen des
del Govern, la injecció de patroci-
ni privat és cada vegada més
gran. Com a convidat especial hi
haurà Pierre Cardin, que oferirà
una lliçó magistral a alumnes de
les escoles de disseny de moda.

The Brandery (del 27 al 29 de

gener), que va néixer com a alter-
nativa a la Bread and Butter, tam-
bé amplia concepte. Per segona
vegada la fira obre portes, per 15
euros, al públic cada tarda per
veuremoda, però també per gau-
dir de concerts, exposicions iwor-
kshops. Tot i la crisi, que afecta
especialment el sector del tèxtil,

la fira aspira a ser un punt de
trobada i de participació. Qui
serà a The Brandery? “Al voltant
d’un centenar de marques, mol-
tes joves, moltes start-up, també
estrangeres, sobretot franceses”,
explica Miquel Serrano, director
de The Brandery.

La consciència en la fira la
posarà BeCool BeConscious, una
plataforma sobre moda ètica que
es presenta al públic al recinte de
Montjuïc. Passarel·les, exposi-
tors, però, a més, imatge, molta
imatge. Per primera vegada a la
ciutat arriba el Festival Interna-

cional de Cinema i Moda ASVO-
FF (A Shaded View of Fashion
Film), del 24 al 27 a CaixaForum.

La cita, creada per Diane Per-
net el 2008, se celebra cada any
al centre Pompidou de París i de
forma itinerant en altres ciutats.
La majoria són curtmetratges
centrats en la moda o el cinema
amb preocupació estètica. Com a
novetat, una competició per a es-
tudiants i una altra per a curts
gravats amb el mòbil.

http://www.080barcelonafas-
hion.com/ca/home

http://www.thebrandery.com
http://www.asvoff.es/

BOTIGA Dietètica Gloria
per ANA PANTALEONI

VEU Sílvia Pérez Cruz
per J. F. F.

Desigual s’estrena a la
passarel·la 080 que se
celebra la setmana que
ve, com The Brandery

080 / THE BRANDERY
Del 25 al 28 de gener
Del 27 al 29 de gener

MON BREL
Almeria Teatre
Sant Lluís, 64. Barcelona
Fins al 29 de gener

BCN, una setmana per a la moda

I
l faut oublier, tout peut
s’oublier”, cantava Jacques
Brel. Però no l’oblidarem ni

ell, ni el seu Ne me quitte pas, ni
tantes altres cançons que va es-
criure. Consagrat a Brel conside-
rant-lo el veritable mestre de la
cançó d’autor, l’espectacle Mon
Brel es podrà veure fins al dia 29
a l’Almeria Teatre del barri de
Gràcia.

Sota la direcció de Jordi Prat
i Coll, l’actor i cantant Jordi Vi-
dal dóna vida a Brel. Vidal inter-

preta les cançons del cantautor
—traduïdes al català per David
Pintó— acompanyat a la guita-
rra per Toni Xuclà.

L’espectacle, d’una hora i
quart de durada, no només es
proposa de mostrar el Brel més
conegut, el de l’icònicNome quit-
te pas, sinó que dóna a conèixer
molts altres aspectes: una visió
intimista, un caire més proper al
cabaret i un Brel desconegut per
molts, el d’El hombre de la Man-
cha. I és que Jacques Brel
(1929-1978) era un enamorat

d’aquestmusical de Broadway de
1965 sobre el Quixot, que després
va ser dut al cinema. Brel va diri-
gir l’adaptació francesa del musi-

cal i també hi va actuar com
a protagonista. Li agradava
especialment el temaprinci-
pal de l’obra, Soñar un sue-
ño imposible.

Mon Brel inclou aquella
passió del gran cantant per
El hombre de la Mancha.
“Brel s’identificava plena-
ment amb el cavaller errant
de Cervantes”, apunta Prat i
Coll. “Tenia molt clar que a
l’espectacle hi posaríem al-
gunes cançons. Fins i tot ens
vam atrevir a introduir-hi
musical: Jordi Vila com a
Quixot i Dulcinea, i Toni
Xuclà fa de Sancho, que cla-
va el paper”. En un treball
impressionant s’han adap-

tat els temes originals delmusical
per a la guitarra.

La conjunció Coll-Vidal-
Xuclà ve d’un espectacle previ.

Fa cinc anys van portar a terme
Senzillament (coses de l’Ovidi),
amb un altre poeta com a eix
central, el també cantant Ovidi
Montllor. “Entre nosaltres hi ha
afinitat, i seguirem treballant
plegats”, apunta Coll. “Hi ha quí-
mica, hi ha entesa”.

MonBrel, que es presenta com
a concert teatralitzat que no té la
intenció de recrear un recital del
cantant, s’organitza en tres blocs:
un amb les cançons “més per es-
coltar en una tarda de pluja”, un
de cabaret molt divertit i un ter-
cer “Broadway”, en el qual es re-
crea durant 20 minuts El hombre
de la Mancha.

No oblidem
Jacques Brel

Només passar la porta ja se sent
una olor que alimenta. És dimar-
ts i a Dietètica Gloria fan pa, un
dels molts productes que tenen
sense gluten. “Intentem oferir
tot el que hi ha al mercat, des
d’una cervesa fins al producte
fresc”, explica Laura Gracia, que,
amb els seus pares, està al cap-
davant d’aquest negoci familiar.
Va ser l’avi, que portava un forn
al Raval, qui es va atrevir a fer pa

sense gluten per a un client ce-
líac. “Ara gairebé tothom sap
què és un celíac, també hi ha
més sensibilització i etiquetes
amb més informació”, explica la
Laura. Ella i la seva família es

dediquen al
client des del
primer dia.
“Els expli-
quem que la
seva medicina
és el menjar,
que han de se-
guir una die-
ta”. La tercera
generació se-
gueix apos-
tant per la ma-

teixa filosofia amb què van co-
mençar ara fa 35 anys.

Dietètica Gloria. Entença, 175.
Barcelona
www.dieteticagloria.com

Models de Tramando en
una edició anterior de 080
Fashion Week (esquerra)
i la inauguració de The
Brandery el 2011 (dreta).
(efe) / joan sánchez

ANA PANTALEONI

Jacques Brel.

J. A.
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