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CULTURES

El cantautor canari Pedro Guerra
actuarà el dia 11 de febrer a El Sie-
lu, segons el calendari fet públic
per la sala manresana. Una pro-
gramació de les properes setmanes
en què també hi ha Tomeu Penya
(26 de gener), Edna (28 de ge-
ner), Depedro (3 de febrer), Maria
Coma (9 de febrer) i The Kluba (10
de febrer).

Pedro Guerra presentarà el seu
darrer disc, El mono espabilado, en
una ciutat que visitarà per tercer
cop en els últims anys. El cantant
de Güímar (Tenerife) va inaugurar
el cicle Tocats i Sonats del Con-
servatori el 2005 i va repetir, aquest
cop ja al rehabilitat Kursaal, el
2008. En aquest treball, el dotzè
d’una extensa trajectòria artística
que es va iniciar el 1995, Guerra
conta tretze històries sobre l’ésser
humà en les tretze cançons que va
incloure a l’àlbum després de fer
una tria entre la quarantena que
havia escrit. L’actuació a El Sielu
tindrà lloc el dissabte 11 de febrer
a partir de les 22.30 h, amb entra-
des anticipades a 15 euros a Sibe-
lius i Solans (18 euros, a taquilla).

Un altre plat fort de la progra-
mació és la presència de Tomeu
Penya, que tornarà a Manresa en-
cara no un any després de passar
pel teatre Kursaal, en aquesta nova
cita inclòs en el cicle d’El Club de
la Cançó. El carismàtic cantautor
mallorquí oferirà el seu rostre més
introspectiu en un concert titulat
Íntim i que, amb l’únic acompa-
nyament als cors de Simó Pocoví,
desgranarà els seus temes més
acollidors. La cita és el dijous 26 de
gener, a les 22 h, amb entrades a 10

euros que es poden adquirir anti-
cipadament al Kursaal.

La prolífica Maria Coma –qua-
tre discos a l’equipatge tot i que no-
més té 25 anys– presentarà Mag-
nòlia, el seu darrer i recent treball,
el 9 de febrer (22.30 h, 10 euros, 8
euros anticipades). El quartet man-
resà Edna, hereu del desaparegut
Yawn, i amb Sergi Albareda (veu i
guitarra), Xevi Padrós (guitarra i

veus), Ernest Larroya (bateria i
veus) i Ferran Tomàs (baix), ex-
posaran les cançons del seu primer
disc, Efecte Baskerville, el 28 de ge-
ner (23 h; 8 i 6 euros). Depedro pre-
sentarà Nubes de papel el 3 de fe-
brer (23 h, 15 i 12 euros). The Klu-
ba arribarà a El Sielu el proper 10
de febrer (23 h, 9 i 6 euros) amb el
seu nou àlbum Amor, odio y ruido
sota el braç.
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Pedro Guerra passarà pel
Sielu de Manresa en la gira
de presentació del nou disc
La sala també programa concerts de Tomeu Penya (El Club de la

Cançó), Maria Coma i els manresans Edna per a les properes setmanes


El director d’orquestra Jordi Sa-
vall, centrat aquests dies en el
muntatge de l’òpera Il burbore di
buon cuore, de Martí i Soler, que
s’estrenarà divendres de la set-
mana vinent al Liceu, va dir ahir
que els músics i altres operaris del
teatre barceloní continuen treba-
llant «amb ganes» malgrat les no-
tícies sobre la possibilitat d’un
tancament temporal de l’equipa-
ment i un ERE de la plantilla. El
músic igualadí va respondre així a
les preguntes dels periodistes so-
bre l’ambient que es respira al Li-
ceu, en la roda de premsa de pre-
sentació del muntatge.

«He vist com discuteixen durant
les pauses, però, a part de la pre-
ocupació, estan totalment motivats
per tirar endavant», va assenyalar
el prestigiós director i musicòleg,
que va lloar la total disponibilitat
de la plantilla. Per la seva part, el
director artístic del Liceu, Joan
Matabosch, no va voler donar cap
dada a Efe sobre la possibilitat
que el mític teatre hagi de baixar el
teló durant dos mesos,  entre març
i juny, a causa dels problemes de
pressupost per la retallada de les
subvencions i la caiguda dels in-
gressos generats pel patrocini. 

En el cas de confirmar-se el
tancament del teatre durant aquest

període, aquesta decisió afectaria
directamnt les òperes ja progra-
mades, en concret Una tragèdia
florentina i El nan, d’Alexander Ze-
milinsky, i Pelléas et Mélisande, de
Debussy, així com diverses fun-
cions dels Ballets de Montecarlo.

A més a més, aquesta mesura
afectaria la plantilla del teatre,
formada per unes 390 persones,
encara que els representants sin-
dicals dels treballadors han negat
aquesta mateixa setmana que la
direcció del centre els hagi anun-
ciat un expedient de regulació
temporal, i han apuntat que, amb
els seus 46 milions de pressupost
el Liceu és totalment viable, «sem-
pre que l’ús del pressupost sigui
correcte».

Altres fonts properes al Liceu
van explicar a l’agència Efe que hi
ha negociacions amb les diferents
administracions per intentar arri-
bar a alguna via de solució, enca-
ra sense concretar.   
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El músic igualadí és el
director d’orquestra a l’òpera
Il burbore di buon coure, que
s’estrena divendres



Savall diu que els músics
del Liceu treballen amb
ganes tot i els rumors

El grec Petros Márkaris, la reina
de la novel·la de detectius, Anne
Perry, l’autor de Huérfanos de san-
gre, Patrick Bard, i el madrileny Lo-
renzo Silva seran alguns dels par-
ticipants en la setena edició del fes-
tival de novel·la negra de Barcelo-
na BCNegra, que se celebrarà del
2 a l’11 de febrer. El comissari del
certamen, el llibreter Paco Cama-
rasa, va explicar ahir que la troba-
da homenatjarà el primer director

de l’Oficina Antifrau de Catalunya,
David Martínez Madero, que va
morir el gener de l’any passat.

Camarasa, ànima de la llibreria
Negra y criminal, de la capital ca-
talana, va convidar els aficionats
del gènere i el públic en general a
assistir al festival, on «podran des-
cobrir les pistes necessàries per co-
metre el crim de la lectura». Amb
un pressupost que ha tingut una
retallada del 3 %, Camarasa va
destacar la col·laboració amb l’em-
presa privada i amb institucions
com les biblioteques municipals i
els clubs de lectura juvenil. Tam-
bé va remarcar la col·laboració
de 36 editorials, més que en edi-
cions anteriors, entre les quals fi-
gura Alba, del grup Edicions de

Prensa Ibérica, al qual també per-
tany el diari Regió7.

Així mateix, s’ha organitzat a la
Biblioteca Jaume Fuster una ex-
posició sobre Gimlet, una revista
sobre novel·la negra que va dirigir
Manuel Vázquez Montalbán. A la
Biblioteca Arús es mostrarà, per
primera vegada ordenada i classi-
ficada, la col·lecció Joan Proubas-
ta sobre Sherlock Holmes, una de
les millors del món sobre el tema.

Pel que fa al Premi Carvalho,
que en edicions anteriors  l’han ob-
tingut autors com Henning Man-
kell, PD James i Michael Connelly,
Camarasa va indicar que recaurà
en Petros Márkaris, un dels re-
presentants de l’anomenada no-
vel·la negra mediterrània.
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El festival de novel·la
negra es farà del 2 a l’11 de
febrer a Barcelona amb un
extens programa d’actes



Petros Markaris, Anne Perry, Patrick
Bard i Lorenzo Silva seran al BCNegra

El concert del grup terrassenc Estúpida Erikah previst per a avui a la
nit ha quedat ajornat per motius personals d’un dels integrants de

la banda. Els responsables del Sielu van confirmar ahir que l’actuació es
farà més endavant, tot i que encara no s’ha concretat una data. Així ma-
teix, les persones que van adquirir entrades de forma anticipada als esta-
bliments Sibelius i Solans poden adreçar-se al mateix lloc per tal que els
sigui retornat l’import de la localitat. Estúpida Erikah tenia previst presen-
tar les cinc cançons del disc L’hivern al cos, un treball amb el qual han vol-
gut donar sortida a alguns temes que no van entrar en el seu primer llar-
ga durada, Decorant interiors, decorant exteriors. El grup ja fa els primers
passos per elaborar un nou disc, previst per a final d’any.
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Suspès el concert d’Estúpida Erikah

The Cure actuarà a Barcelona
l’1 de juny en el Primavera Sound

The Cure, la banda britànica que
lidera el carismàtic Robert Smith,
actuarà en el festival Primavera
Sound de Barcelona, que se cele-
brarà de 30 de maig al 3 de juny, se-
gons va avançar ahir l’organització.
El concert de la mítica formació,
que va néixer a mitjan anys 70 i va
ser el mascaró de proa del ghotic-
pop, oferirà el seu concert el di-

vendres 1 de juny al recinte del
Parc del Fòrum, un bolo de més de
dues hores de duració en el qual
farà un repàs dels seus catorze
àlbums d’estudi, incloent-hi te-
mes de Wish, disc que enguany
compleix el seu vintè aniversari.

Altres noms ja confirmats del
certamen són Franz Ferdinand,
Bjork, Death in Vegas, Justice, Yo la
tengo, Wilco, The XX i The Drums.
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Torna el grup Parchís amb un
espectacle de teatre musical

Parchís, el grup infantil que en la
dècada dels 80 va assolir un gran
èxit amb les seves cançons, torna
en forma de musical amb artistes
infantils que faran reviure temes
clàssics com Cumpleaños feliz,
Hola amigos i Comando G. Cinc
amics perduts  al bosc i un tauler
de parxís abandonat són els ele-
ments que donen pas a la història
que conta aquest musical, en el

qual els seus cinc protagonistes
viatgen enrere en el temps per re-
llevar els antics integrants del grup
amb l’objectiu d’alegrar els nens.

Manu (fitxa vermella), Gabi
(blava), Míriam (groga), Andrea
(verda) i David (dau) han estat
elegits entre els 300 nens que es
van presentar al càsting. L’estrena
tindrà lloc el dia 3 de març a San-
tander i arribarà a Barcelona a fi-
nal de juny.  
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El cantautor canari Pedro Guerra
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El mallorquí Tomeu Penya
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Jordi Savall, en primer terme
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