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Novetats 
JO MAI MAI 
Joan Dausá i Els Tipus d'lnterés 
Carneo 
13 euros 

Potser el disc 
revelació de 
I'any. Una pro- 

 posta que ve 
de fora del mi- 
ni star-system 
catalá, per ori- 

gen i per vocació. L'actor i can- 
tant Joan Dausá presenta una 
col'lecció d'onze cancons que 
emocionen, que rasquen la malen-
conia per enfocar la vida de bell 
nou. Atenció a la (lista de convi-
dats, de traca. 

Recomanem... 
CINEMA Filmoteca 
per J. M. M. F. 

Convé fer una volta per ~. 
nova seu de la Filmoteca dt 
Catalunya, en pie cor del Ra-
val, a la placa de Salvado-
Seguí, i revisar la primera 
versió d'Ei planeta deis sinns 
(1968), de Franklin J. Schaff-
ner. A mes, el cicle homena -
ja Bigas Luna i oferir á les se-
ves dues primeres pel.lícu-
les: Tatuaje (1976) i Bifbac, 
(1978). 

FOLK Goran Bregovic 
per J. F. F. 

Aquest músic total nascut a Sara-
jevo que es considera iugoslau ate-
rra al Festival del Mil'lenni per ac-
tuar demá al Palau de la Música i 
arrasar. No sap fer una altra cosa. 
Estará amb la seva Orquestra de 
Noces i Funerals, i tornará a oferir 
una celebració de la vida on es 
fonen els ecos de les diverses cul-
tures balcániques. Ritme i energia 
que li surt per les orelles a aquest  
músic creador de dotzenes de 
bandes sonores de pellícules que 
té milers de seguidors. 

Un projecte d'art 
coreográfic 

ESPÉCIES PER CATALOGAR 
Els Amics de les Arts 
Discmedi 
14 euros 

Si algú s'es- 
pera 	la 
continuació 
de Sed & 
Breakfast no 
entendrá gai- 
rebé res del 

que proposa aquest quartet 
pop. Sense tornades, amb rit-
mes molt treballats i unes Ile-
tres extenses, Els Amics de les 
Arts fan un pas endavant en la 
seva proposta musical. Ens tro-
bem davant d'un pop creixent. 
La paternitat, el món de la pare-
ha i les provatures oníriques són 
alguns deis eixos d'aquest disc 
que sorprendrá. 

COP DE ROCK 
Dagoll Dagom 
Música global 
13 euros 

• No es tracia 
només d'una 
(lista d'éxits, 
és el reflex 
d'un musical 
sobre el rock 
catalá deis 

vuitanta fins avui. Des de Sopa de 
Cabra fins a Gossos, passant per 
Lax'n'Busto i recuperant Bars o 
Glaucs. Una banda sonora d'una 
história d'amor que ha sabut 
teixir Dagoll Dagom (amb Ritme 
Dansa i Ten Produccions) i que 
funciona i emociona, com les 
cancons. Memória d'un temps, 
d'un país. 

ÚLTIMOS DÍAS DE 1999 
Love of Lesbian 
Music Bus / Warner Music Spain 
3o euros 

Pera fans irre- 
ductibles de 
Love of Les-
bian, que som 
molts. Es trac-
ta d'un doble 
DVD mes CD 

que inclou la reedició en CD de 
('álbum 1999 (o cómo generar in-
cendios de nieve con una lupa en-
focando la luna) juntament amb 
el primer DVD amb 22 cancons 
gravades en directe a Razzmatazz 
els dies 24 i 25 de febrer del 2011 i 
un segon DVD amb videoclips i un 
parell de documentals. 

ROBERTA BOSCO 

E Is escolars de visita a la 
Fundació Tápies no 
creuen els seus ulls. On 

són les obres?, es dernanen rni-
rant entre sorpresos i divertits 
la jove corebgrafa Cristina 131a-
noc, que realitza rnicrornovi-
ments mentre llanca breus 
crics guturals. Al seu costal, 
una bailarina es rnou molt len-
tarnent, assurnint postures que 
recorden els rnovirnents del lai-
txi o d'una bruixa a punt de 
llamar un anatema. Són dues 
de les obres vives de Retrospec-
tiva de Xavier Le Roy, el nou 
projecte de la Fundació Tápies, 
que aborda els límits i l'esgota-
ment del formal expositiu tradi-
cional, a través d'un conjunt 
d'accions que sis performers 
(n'hi ha 16 alternant-se) porta-
ran a terme fins al 22 d'abril. 
Aquestes accions es proposen 
reinterpretar les 26 coreogra- 
fies individuals, creades entre 
el 1993 i el 2010 pel francés Xa-
vier Le Roy, un doctor en biolo-
gia molecular, que des del 1991 
desenvolupa un treball experi-
mental com a coreógraf i balla-
rí "per ridiculitzar el discurs so-
bre el cos, el ternps i l'art del 
movimenl". Cada intérpret té 
llibertat total per representar 
les seves obres. L'objectiu de 
Cristina Blanco, per exernple, 
és concentrar-les en una acció 

Concerts 
Dijous 23 
Manel. Primer de tres concerts 
consecutius al teatre Coliseum 
per tancar una gira de 107 cites. 
A les 21.30 hores. Complicat tro-
bar entrada per algun deis tres 
dies. 

Michael Nyman. Sempre jogas-
ser, aquest geni posa música a 
dos films del cineasta soviétic 
Dziga Vertov. Palau de la Música, 
21 hores (21 euros). 

Divendres 24 
Mazoni. Bona pensada del Bar-
nasants la de comptar amb Jau-
me Pla i els seus per sacsejar el 

de pocs segons, mentre que Ai-
mar Pérez barreja la 
trajectória de Le Hoy amb la 
seva própia."El museu ofereix 
una posada en escena on el 
públic es desplaca individual-
ment per un recorregut, que va 
prenent forma en la seva 
rnernória amb l'auxili d'ele-
ments com cartel-les, fulls de 
sala o audioguies. En carvi, si 
l'obra és una persona el pot ex- 
plicar directament la seva 
história, convertint el museu 
en un espai de transmissió d'un 
cos a un altre", explica la direc-
tora de la Fundació, Laurence 

La Fundació Tápies fa 
una mostra híbrida 
que barreja art visual, 
`performance' i dansa 

Kassel, que prepara amb el fill 
de Tápies, Miquel, una 
exposició sobre les obres deis 
darrers dotze anys de l'artista 
recentment desaparegut, cen- 
trades en les problernátiques 
vinculades al cos. 

El director d'aquest espai de- 
dicat a la dansa, Francesc 
Casadesús, que ja va col-labo-
rar amb la Fundació Tápies en 
ocasió de l'exhibició de Merce 

panorama. Teatre Joventut, a les 
21 hores (16 euros). 

Chivo Chivato. Són la banda 
d'acompanyament de La Cabra 
Mecánica. Lichis els ha definit 
com els The Band catalans. Luz 
de Gas, 21.30 hores (i5 euros). 

Dissabte 25 
La Banda Municipal del Polo 
Norte. Es una proposta pop con-
solidada que cal assaborir de 
prop. Teatre J. M. de Sagarra de 
Santa Coloma de Gramenet, a 
les 21 hores (i5 euros). 

Delafé y las Flores Azules. Si 

Cunningham, es va mostrar en-
cantat amb el projecte, definint-
lo com "una provocació que al-
tera els papers habituals del 
museu i el teatre, subvertint la 
relació entre els cossos de l'es-
pectador i l'actor". Entre els es-
pectacles triats pel Mercat hi 
ha també Low pieces, la seva úl-
tima producció, que es va estre-
nar durant el passat Festival 
d'Av1nyo. 

no els has vist encara, llanca-t'hi 
de cap a ('Apolo, a les 21.30 ho-
res (i5 euros). 

Diumenge 26 
Edith Crash. Sempre és una bo-
na noticia anar al Harlem Jazz 
Club, encara que sigui per no 
escoltar jazz. Rock en francés i 
de bona factura. A les 19 hores 
(io euros). 

Dilluns 27 
Akumamba. Una mica de tot 
per comentar la setmana amb 
energia i amb bon humor. Al Ca-
fé da Madeira, a les 22.30 hores 
(el preu és la copa). 

El projecte, concebut com 
"una coreografia desplegada 
perla ciutat i entre diverses dis-
ciplines", es completa amb un 
simposi al Macba (del 29 al 31 
de rnarr) i un cicle de quatre 
espectacles, especialment re-
presentatius de la trajectória 
de Le Hoy, que será representat 
pels seus intérprets originals, 
al Mercat de les Flors (entre el 
19 de rnarc i el 15 d'abril). 

Dimarts 28 
Sidonie. El retorn a la psicodélia 
d'aquest trio potentíssim amb el 
Fluido García es podrá entre-
veure al Palau de la Música, a les 
21 hores (18 euros). 

Leiva. Bona idea de MySpace, 
que patrocina el concert a Bikini. 
L'entrada de franc en aquest 
web. A les 21 hores. 

Dimecres 29 
Downliners Sekt. Excel'lent 
projecte de techno de casa pos-
tra, molt conegut a Alemanya 
Perfecte. Espai Caja Madrid, 20 
hores (3 euros). 
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