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Novetats 
PRAGA MORTAL 
Philip Kerr 
La Magrana 
.412 pagi1'e:. 19 CLIO: 

Vuitena entrega 
de la serie del de-
tectiu a l'Alemanya 
nazi Bernie Gun-
ther, que aquí se 
les veuré amb el te-
mible Obergrup-
penführer de les 

SS Reinhard Heydrich (de qui es 
compleixen 70 anys del seu assas-
sinat). Cadáver en una habitació 
tancada i lluita nazi contra una 
céllula de la ressisténcia txeca: 
una altra meravella del gran crea-
dor de la trilogia Berlín Noir. 

AMÉXICA 
Ed Vulliarny 
Empúries 

pío'ires. 22 euros 

El sanguinari di-
vorci entre el 
cártel del Golf iels 
seus gossos, els 
Zetas; el pols en-
-eelsdel Golf  el 

de Sinaloa; el 
iáfic 
grants i de droga, 

els feminicidis de Ciutat Juárez.. 1 la 
pregunta: on van els milions de 
délars que, tacats de sang, es gene-
ren als 3.400 quilómetres de fronte-
ra entre Méxic i els EUA? Amb estil 
acurat, gran documentació i presén-
cia in situ, l'autor briténic (dos cops 
Millor Periodista internacional) apor-
ta un testimoni dur i excepcional. 

LA LLEBRE AMB ULLS 
D'AMBRE 
Edrnurid de WaaI 
Quaderris Crema 

2 pádiIes. 26 euros 

Un faune, un 
Hop de pél Ilis- 
tat, 	uns 
acróbates, una 
liebre amb ulls 
de marbre... 
Aixj' fins a 264 

netsukes guar-
dava l'oncle avi 

d'aquest ceramista anglés que, a la 
mort del parent, hauré de tenir cu-
ra d'aquestes escultures en miniatu-
ra del )s'll japonés. 1, per cuidar-los, 
decideix que ha de saber la história 
de la collecció, que el duré al XIX 
per París, Viena, Tóquio, Londres... 
Una história deliciosa 

LA FLAUTA DELS SIS 
BARRUFETS 
Peyo 
Base 
62 pí9ir:es. 12 euros 

Algun dia s'havien 
de creuar per pri-
mer cop uns 
nans de color 

1 , 	blau i barret 
blanc en la vida 
de Jan i Trenca- 
pins. 1 va ser en 

aquesta história, on una flauta 
mágica de sis forats feta per 
aquests éssers ajudaré als joves a 
perseguir uns dolents. Ningú, ni 
el mateix dibuixant francés, pensé 
mai que l'éxit deis aquí secundaris 
blaus acabaria amb els dos nois 
quatre aventures després i, alhora, 
encetaria tot un fenomen. 

Recomanem... 
TEATRE La Cubana 
por J. A. 

Impulsada pci boca-orella i els 
més de 80.000 espectadors (mi-
tjana d'ocupació del 	La Cu- 
bana prorroga, sense data de sor-
tida, les divertidíssimes i deses-
tressants campanades de Boda 
al Teatre Tívoli de Barcelona. 
Paródia de l'enllaç matrimonial i 
les seves situacions típiques, la 
boda de La Cubana connecta 
Barcelona i Bomba¡ i dóna peu a 
situacions hilarants. Animeu-vos. 

CARMEN DEL VAL 

Amb 59 anys, Cese Gela-
bert, amb una forma lis¡- 
ea envejable, continua 

bailant ¡rica nsablemnent sol o 
en comflpaflyia. El baharí 
catalé, després de l'éxit obtin-
gut amb la seva coreografia co-
ral, La ni un la nya al teu volta nl 
—amb la qual la seva comnpa-
nyia va inaugurar el Festival 
Grec l'any passat— es va tancar 
uns meses al seu laboratori 
per crear un programa de so-
los sota l'epígraf Cese Gelabert 
V.O.+, que s'estrena avui al Tea-
tre Lliure de Barcelona. Al 
llarg de la seva dilatada carre-
ra professional, aquest artista 
ha alternat les creacions per 
als ballarins de la seva comnpa-
nyia, Gelabert-Azzopardi, amb 
treballs en solitari, una necessi-
tat vital per a aquest creador 
tan imflagiflatiu. 

El nou espectacle que estre-
na permnetré que el públic pu-
gui apreciar el ventall de regis-
tres del ball de l'intérpret, sens 
dubte un deis artistes més im-
portaflts en el panorama de la 
dansa contemnporíinia espa-
nyola. 'iradició i modernitat i 
saviesa i maduresa s'entrelia-
cen en un ball intel-lectual i no 
escés de passió. 

Ara, amb solos ja coneguts, 
Gelabert presenta tres estre-
nes que ha batejat com a 

Concerts 

Dijous 24 
Efi Paperboy Reed & The Pep-
per Pots. Ja han gravat junts i en 
directe la cosa encara millora. 
Una mica de soul blanc d'elevat 
voltatge en el marc del Festival 
de Guitarra. Sala Apolo, a les 21 

hores (25 euros). 

Glissando. Celebren io anys 
amb l'edició del seu disc de ver-
sions Ermites, cançons i com so-
miar amb meteorits roses. Seran 
a la sala Heliogébal, a les 22 ho-
res (7  euros). 

Divendres 25 
Gaoler's Daughter. Han sigut 

V.O.+1-2-3. 'lotes tres tenen mú-
sica original de Borja Ramos i 
disseny de vestuari de Lydia Az-
zopardi. A Gelabert Ii agrada 
parlar d'aquest espectacle com 
"una retrospectiva de futur" 
pci carácter intemporal que ha 
volgut donar a les peces. 

Així, V.O.+1 és una obra que 
desprén fantasia, cosa que com-
porta que el vestuari sigui una 
peça clau ja que facilita la 
transformnació. Es una obra 
marcada per i'aiegria i el dina- 

L'artista catalá barreja 
muntatges nous 
amb la recuperació 
de solos histórics 

misme de l'inesperat. V.0t2, 
per la seva banda, és una peça 
més formal en qué i'autor re-
flexiona sobre i'efecte d'una 
imatge o una percepció en i'es-
pectador. Segons Gelabert, es 
tractarien d'uns versos del poe-
ta catalé .Josep Vicenç Foix 
—"Es per la ment que se 
m'obre natura a i'uii golós"-
eis que resumirien més bé el 
que pretén transmetre en 
aquesta obra que destil-la una 
serena harmonia. 

L'úitima estrena, V.O+3, és 

teloners de ]'inefable Pete 
Doherty, que de música en sap. 
Cita a la sala Razzmatazz, a par-
tir de la una de la nit (ls euros). 

Luxopolis. Una mica de swing, 
una mica d'elegéncia Aposta se-
gura. A les 23 hores, al Harlem 
Jazz Club (6 euros). 

Dissabte 26 
Marky Ramone. Tenir l'oportu-
nitat de poder veure en directe 
l'únic membre de Ramones que 
encara és viu no és només una 
curiositat per a mitómans, hi 
ha encara punk rock. Sala Apo-
lo, a les 21.30 hores (24 euros). 

MÚSICA 'Ciutat Flamenco' 
per C. DEL VAL 

Fins dissabte el Mercat de les Fiors 
de Barcelona es converteix en Ciutat 
Flamenco, plataforma per resisar i 
experimentar sobre aquest ball, ini-
ciativa que arriba a la iga edició i que 
compta amb la collaboració del Ta-
ller de Músics. Pastora Galván, Las 
Migas, Chicuelo, el japonés Shoji Koji-
ma, Polifonía Jonda, Alba Guerrero i 
la Compañía de Belén Maya son al-
guns illustres participants. Per 
conéixer tant la tradició com les no-
ves tendéncies del flamenc: ciuta-
tflamenco.com. 

un sefltit i ifltefls homenatge 
al baharí i coreógraf alemany 
Gerhard Bohner, de qui Gela-
bert és un gran admirador i de 
qui ha interpretat diverses co- 

Lidia Guevara. Quan la veo és 
un instrument tan ben girbat, 
calen pocs acompanyaments, 
només una guitarra. A la sala 
Luz de Gas, a les 21 hores (lo 
euros). 

Diumenge 27 
Fear Factory. Metal Industrial 
veteré i potent, boníssim. Com 
els bons vis, milloren. Seran a 
la Salamandra de l'Hospitalet, a 
les 21 hores (25 euros). 

Dilluns 28 
WTF Jam Session. Una cita 
obligada si es vol començar la 
setmana de bon humor i escol- 

CESC GELADERT V.O.+ 
Fins el 3  de jurly 
Teatre Lliure de Moritjuic 
Barcelona 

tar grans artesans del jazz i de 
les jam sessions a la sala Jambo-
ree, a les 20 hores (5  euros). 

Dimarts 29 

Julio Marks. Una bona propos-
ta musical que bascula entre 
aixó que ara se'n dio latin house i 
el jazz d'ampli consum. Al Marula 
Café, 23 hores (lo euros). 

Dimecres 30 

Andrea Motis. Juntament 
amb Joan Chamorro i Josep 
Traver oferiran un bon especta-
cle jazz. A les 22 hores, a l'Hotel 
Mandarín Oriental (gratult). 

Un catáeg del  
ballarí Gelabert 

reografies. 	La 
peça, a més de dis-
posar Tuna suite 
de Bor,ja Ramos, in-
clou dues composi-
cions de Bach inter-
pretades per Pau 
Casals. 

Deis antics solos 
cal destacar Prelu-
dis (2002), peça es-
pecialmnent amb 
música de Momn-
pou, i My Fan ny Va-
¡entine (2005), una 
encisadora propos-
ta que el coreógraf 
baila a ritmne de la 
cançó de Chet Ba-
ker i en la qual per-
sonifica un home 
de la nit a la ciutat 
de Nova York. 

Perú sens dubte 
una de les coreogra-
lies inés aclamnades 
seré la que interpre-
ta a ritmne del 
lamnós bolero Lágri-
mas Negras: aquest 
lustriónic i a la ve-
gada elegant solo 
estava inciós en un 
deis trebalis de més 
éxit que l'artista ha 
creat per a la seva 
comnpaflyia, la pre-
iniada obra Viene 
regando flores des-
de La Habana a Mo-
rón. lot un catéieg 
Gelabert. 

Cesc Gelabert torna a mostrar una quantitat 
de registres sorprenent. 
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