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Per postres, dolços com la go- 

amb gairebé 200 establiments 
arreu del món. 

Le Pain Quotidien. Provença, 
300- Barcelona. De 8 a 24 hores. 

Fotograma del fenomenal 'Uprising: Hip Hop and The LA Riots'. 
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Recomanem... 
TEATRE/ La Béte 
per J. A. 

S'estrena aquesta nit —toquem fer-
ro— al Teatre Nacional de Catalu-
nya (TNC), La Béte, l'espectacle 
que es va haver d'ajornar per la 
malaltia d'Anna Lizaran i que ara 
protagonitza Jordi Bosch. La 
comédia de David Hirson tracta 
d'un impresentable¡ esbojarrat pe-
rú molt efectiu actor de carrer que 
s'incorpora a la troupe d'un drama-
turg seriós (Moliére). Dirigeix ]'o-
bra Sergi Belbel. 

Joan Foguet 

p
otser hi ha aigú que enca-
ra no ho sap, perú Barce-
lona té un deis festivais 
de docurnentais inusi-

cais més importants dei inón. Es 
ci Beefeater in-Edit, que enguany 
arriba a la desena edició, i ho fa 
amb 62 peilícuies, récord dei cer-
tamen. L'any passat es van ven-
dré més de 30.000 entrades i en-
guany sernbia que es pot repetir 
l'éxit. Segons ci director artístic 
dei festival, Luis Hidalgo, i'in-Edit 
va fort des del principi: "inaugu-
rar ci festival amb un documen-
tal com Charlie ¡a my darling, so-
bre els Roiiing Stones, que per-
met una mirada propera, és un 
acte d'afirmació com a festival". 1 
és que es projecta una nova 
versió dei Cha rlie ¡a my darling 
que Charhe Whitehead va cons-
truir ci 1965. Ara Mick Gocha-
nour ha afegit mitja hora més de 
metratge i ha refet la cinta. Deli-
ciosa. 

' Música i política, casos. En 
aquesta edició s'han seleccionat 
unes quantes cintes amb aroma 
política. Destaca Under A.frican 
Skies, que explica el retorn de 
Paul Sirnon a Sud-áfrica amb ¡no-
tiu del vint-i-cinqué aniversari de 
Graceland, un dise que va portar 
la música africana al mnón perú 
que tamnbé es va saltar el bioqueig 
a i'aparthcid. 1 més, atenció amb 
Requiem jor Detroit, que retrata 

Carmen del Val 

A questa setmnana Barcelona 
es converteix en una pista 
de ball, i mncntrc al Gran 

leatre de Uccu la prestigiosa com-
panyia de l'Amcrican Ballet ihea-
tre ofercix el mnagnífic ballet Don 
QuL'o, al Mercat de les Fiors ate-
rra, des d'avui i fins diumnenge, la 
Comnpanyia Nacional de Dansa 
(CND). Aquesta és la primera visi-
ta a la riostra ciutat d'aqucst grup 
sota la direcció del scu nou direc-
tor, José Carlos Martínez. L'cx-
pcctació és continguda, ja que ci 
púbiic queja concix ci trebali de 
la CND en aquesta nova etapa no 
ha detectat cap canvi decisiu en 
relació amb i'etapa anterior, en la 
qual ci scu director era Nacho 

fcroçmcnt com l'antiga capital de 
i'automóbil és ara la primera ciu-
tat postindustrial, buida. t una al-
tra, Tropicúlia, una cinta sobre ci 
tropicahsmne, sobre el Brasil i de 
com una dictadura va fer que 
mnoits mnúsics s'exihcssin i portes-
sin la seva música per tot ci mnón. 

Hip-hop, més que un ritme. 
En cia darrcrs anys hcmn viscut 

Duato; per tant, l'actitud és de cu-
riositat. El programa que presen-
ten al Mercat ofercix una estremia 
absoluta: Babylon, una coreogra-
fía de la catalana Aramitxa Sagar-
doy i ci xilé Alfredo Bravo. Es trae-
ta d'un trebail dimiémnic cmi ci qual 
cia seus creadors submnergeixcmi 
l'cspcctador cmi un submnómi mnar-
cat perla verticahtat del cosi l'lio-
ritzomitahtat de l'émiimna. La música 
que iliustra aqucst trebail és la 
Simfonia núm. 8 opus 65 de Dimni-
tri Xostakóvitx. Sargadoy i Bravo 
sómi directors del grup de damisa 
comitcmporémiia Pia B. 'tots dos te-
mmcmi una dilatada carrera profes-
siomial com a bailarimis i co-
reógrafs, i Aramitxa ja va col-la-
borar amb José Carlos Martímiez 

MENJAR 1 BEURE 
Tenda Le Pain Quotidien 

per Ana Pantaleoni 

Després de cinc botigues a Ma-
drid, van aterrar al setembre a 
Barcelona. La competéncia del 
pa és dura, perú elIs arriben 
amb ganes i amb experiéncia. 
Le Pain Quotidien ha obert el 
seu primer local a Barcelona da-
vant de la Pedrera. La seva 
presentació: fan un pa i00% 

artesa, a més d'una delicada pas-
tisseria. El millor, la taula comu-
nal on els clients s'uneixen per 
degustar el pa. Per menjar hi ha 
racions com ara l'hummus, la 

una normnahtzació del hip-hop 
com a géncre musical. Perú no 
cal obhdar ci perqué i l'origcn 
d'aqucst estil de vida, més que un 
estil de música. Per aixó destaca 
Uprising: Hip Hop and Ihe LA 
Rios, una cinta que relata cia fa-
mosos altcrcats a la ciutat califor-
niana ci 1991. Molt recomnanable 
és Somehing From Nohing: The 
art of rap, on ci mític lee '1 recor- 

cmi ci scu pas per l'Ópera de París. 
Semis dubtc Babylon és la perla del 
programa, ja que serviré per reve-
lar per quin l'cstii corcogréfic 
aposta José Carlos Martímiez. 

Les altres dues peces que for-
men ci programa ja sómi comiegu-
des pci púbhc. A Sleepless, de .Jiií 
Kyhámi, amb música original de 
Dirk Haubrich basada cmi la de 
Woifgamig Amadeus Mozart, l'au-
tor utihtza ci somnmii i i'obra pic-
tórica de l'argemití Lucio lomitamia 
per recrear les difcrcmits dimn cmi si o-
mis de i'ésscr humné, les fisiques, les 
cmnociomials, les filosófiques i les es-
pirituais. Tancaré ci programa 
Walking Mad del succ .Johami tn-
ger, amb música del Bolero de 
Maurice Ravel i I'Yir Alma d'Arvo  

re els Estats Units per comnprovar 
de qué catan fcts cia rapers d'avui 
día. Es intcrcssant com Emnincm 
Ii fa la rosca. 

Classica: cara i creu. Dues 
pellícuies que, en ser oposades, 
és complementen. Per una ban-
da, Lang Long - The art of being a 
virtuoso, on comprovcmn com ci 
famosíssim intérprct xinés acccp- 

Pirt. Es una obra d'cstil minimalis-
ta en la qual un mur marra la fron-
tera cmi i'imitemis viatge emnociomial 
que rcahtzemi cia seus protagomiis-
tes. Aqucst ballet ci va estrenar al 
Ncderiamids Dans 'Iheater ci 2001, 
i la CND ci 2012. 

La visita de i'cquip que lidera 
José Carlos Martímiez tamnbé 
oferiré ci dissabtc 27 un progra-
ma, titulat Jóvenes Coreógrafos 
de la Compañía Nacional de Dan-
za, cmi ci qual s'imiterpretarami dife-
rcmits peces de creadors miovelis, 
com per cxcmnpie Namidita 
Hankardass, Francisco Lorenzo, 
Allan Falicri i Yoko Taira, per ci-
tar-nc quatre. Una bomia ocasió 
per comnprovar ci jove batee crea-
dor d'aquesta comnpamiyia.  

ta viure com una estrella pop. Ac-
cepta ci mnérqucting, les promno-
cions. 1 aixó comporta probiemnes 
per a i'habitual seguidor de la mú-
sica ciéssica. Per altra banda, 1 
am not a rock atar con ta com una 
nena prodigi és prcssionada peis 
seus pares perqué csdevingui 
una figura. Un documnental que 
scgucix la pianista des deis dotzc 
anys fins ais vint. 

Artistes únics: personatges. 
Una altra ciau d'aqucst in-Edit 
són cia nomns propis. imperdible 
Jimmy Roaenberg- (he jéther. (he 
son, the talen, un documnental 
que cris explica la história d'un 
gen¡ destinat a ser ci nou Django 
Rcinhardt a qui la vida porta per 
camnins comnphcats. El scu pare 
seré cabdai en la seva vida. Alerta 
amb The Zen ofBennett,  on ci co-
negut crooner dóna una classc de 
vida magistral. Té aprcncnts com 
Lady Gaga oAmy Winchousc. Mc-
reixen atenció tamnbé.Je suis venu 
vous dire... Gainsbourg par Ginz-
burg sobre ci ilegendari cantant 
francés, i Adriii Puní sobre l'cx-
líder d'Umpah-Pah. 

Tast de les io millors. A l'ln-
Edit han jugat que cent persones 
fcssin una ilista deis cent mnillors 
documnentais musicais de la his-
tória. Aqucst anys sc'n projecten 
dcu, de la talla de Don't Look 
Back, Let's Get Loat o Gimme 
Shelter. 

FESTIVAL DEEFEATER IN-EDIT 
Sales Aribau, Filmoteca de Cata-
lunya, Auditor¡ Blanquerna 
Fins al 4  de novembre 

Mcnt resta nt, cia dies 26 i 27, al 
Sant Andreu leatre (SM), la Co-
bosMika, el grup que lideren Oiga 
Cobos i Peter Mika, estrenaran ci 
scu homncnatgc particular a Astor 
Piazzoia. El grup scgucix una tra-
jectória dominada per la sereni-
tat de les coses ben fetes. Al llarg 
deis seus 13 anys de carrera pro-
fcssionai han dcstacat per l'cic-
géncia i la riquesa del scu ball. Un 
ball en ci qual cada frase co-
reogréfica és d'una gran versatili-
tat i on conviuen la dansa clés-
aiea, la contcmnporénia i la pre-
cisió de les arts mnarciais. 

'lamnbé, en aqucst mnatcix cspai 
cscénic, ci diumnenge 28 ci púbhc 
infantil podré gaudir de Scrakcja't 
un espectacie que reumieix la dan-
sa comitemnporémiia i ci hip-hop. 

AMERICAN BALLET THEATRE / 
COMPANYIA NACIONAL DE DANSA 
Liceu / Mercat de les Flors 

Ball a la carta 

La música i la vida: In-Edit 
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