
MUSEU MONTSERRAT 
per C.G. 

Prop de 1.500 peces són les que ha 
rebut només des del 2000 fins ara 
el Museu de Montserrat, tot fruit 
de les donacions. Hl ha des de T-
pies fins a Josep Llimona; des de 
figures del Próem Orient del tercer 
mil.lenni a. C. (fruit d'un impagat a 
un banc) fins a dibuixos d'Opisso i 
obra gráfica de Guinovart. 1 la 
donacióCusí,amb obres del primer 
Dalí. Ara es pot gaudirde tot plegat 
en una espectacular exposició fins 
al 17 de setembre al mateix mones-
tir (museudemontserrat.com). 

Una escena de La balada deis histórics anóninjs. vLIoMQLL VERCHEVAL 
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Epopea cardíaca 

Novetats 
EL VENT DE LA NIT 
Joan Sales 
Club Editor 
222 pégiries. 17,50 euros 

Primer no van 
ser mes de 20 
planes, el dar-
rer capítol de la 
seva gran fncer-
tagfória, que el 
1966 va passar 
a 250 planes, 

- 	en realitat un al- 
tre llibre, El 

vent de la nit; peró no es va atrevir 
a segregar-lo: el 1981, aixó si, ja dula 
portadeta própia Peró el centenari 
de l'autor ]'ha fet volum indepen-
dent, on cobra vida un personatge 
que gairebé s'ofega en l'ambient 
franquista 

CINQUANTA OMBRES 
DE GREY 
E. L. James 
Rosa deis Vents 
y2 pí-ii:es. 17,90 euros 

Accepta vibra-
dors, taps anals, 

-. 	consoladors, al- 
tres joguets va-
ginals / anals?". 

	

- 	Es un apartat 
del contracte 
que fixa les rela-
cions sadoma-
soquistes entre 

la virginal Anastasia i el jove miliona-
rl Christian... Primera entrega duna 
novel-la erótica peró alhora força 
romántica¡ sentimental que está 
trencant motlles captivant, sobre-
tot, un públic femení 12 milions en-
tre eis EUA i Gran Bretanya. 

LA NIT DEL CAÇADOR 
Davis Grubb 
Viena 
28$ pígiries. 19,80 euros 

En una m, 
amor, i en l'al-
tra odi i la ca-
ra, la de l'ac-
tor Robert Mi-
tchum. Aques-
ta és la po-
tent imatge 

- 	que té  qualse- 
vol d'aquesta 

fantástica i angoixant história 
entre la novel-la negra i el re-
trat social deis EUA de la 
Depressió on el fosc Predicador 
no dubtaré a casar-se amb una 
vídua per tal d'esbrinar on va 
amagar el seu marit el fastuós 
botí d'un robatori. 

HISTÓRIA DE CATALUNYA 
Oriol Vergés i Pilaríri Bayés 
Estrella Polar 
110 pégines. 21,95 euros 

Recuperació 1 
posada al dia 

12Y
d'aquest par-
ticular atles 

, 	d'História de 
Catalunya, 

	

CnV. 	amb textos 
d'Oriol Ver-
gés 1 els carac- 
terístics 	di- 

buixos de Pilarín Bayés, que es va 
tancar amb el capítol del retorn 
de Josep Tarradellas de ]'ex¡]¡ i 
que ara n'arrodoneixen un de de-
dicat als canvis per millorar el 
món i la gran manifestació per la 
independéncia del julio] del 2010. 

Recomanem... 
CARLOS FUENTES 
per C.G. 

Desaparegut el 15 de maig passat, 
el mexicá Carlos Fuentes, niés 
enllá de gran escriptor, era un iri-
tel-lectual seminal. Com q.e 
apadriná el 2006 el passi e 
fundació de Casa América a Barce-
lona, aquesta Ii ret un homenae 
que dilluns arrenca amb el dcc. - 
mental Carlos Fuentes... fdentk]-e: 
ygenio Méxic, 2007,52), de Fíe - 
cisco Bolaños. ]el dia 19, confere - 
cia de Jorge Volpi (americat.ce 

JACINTO ANTÓN 

No se Ii pot negar de cap 
manera a La bolada deis 
histórica anónima ser 

teatre fet arnb el cor. 
No nornés perqué els seus 

dos actors i intérprets viuen des 
de l'experiéncia de les seves res-
pectives farnílies l'obra sinó per-
qué estein parlant de... la parti-
da a l'exili del rnateix cor ernbal-
samat del president Macié al fi-
nal de la Guerra Civil! 

L'assurnpte és rigorosament 
históric. L'abril de 1939, 
l'órgan de Francesc Macié, que 
s'havia extret del cadáver el 
desernbre de 1933, perqué es 
conservés coin a relíquia del ca-
talanisme, va passar la fronte-
ra d'arnagat per evitar que cai-
gués en rnans de Franco, que 
ves a saber qué n'hauria fet: 
gent inés civilitzada coin Lord 
Kitchener no va dubtar a fer 
servir el eran¡ del Ma,jdi coin a 
petjapapers... 

La curiosa história del cor 
viatger de Macié l'han portat al 
teatre en un marc d'una sentida 
reflexió sobre la memória 
histórica tvan Fox i Anton 'Farra-
dellas, que no dubten a qualifi-
car el muntatge d"epopeia car-
díaca". El primer és descendent 
d'anarquistes republicans que 
van combatre el feixisme i el 
segon, com indica el cognom, 
és parent del president .Josep 
'larradellas, el seu nét. 

"El cor, en una urna de 
plom amb formol, s'havia dipo- 

Concerts 
Dijous 7 
Standstill. Juntament amb La 
Bonaparta Ensemble tanquen 
dos anys de gira d'Adelante Bo-
naparte i seran a L'Auditori, a les 
21 hores (15 euros). Divendres 
faran l'espectacle Room al ma-
teix ese enari 1 dissabte, a l'Apolo. 

Javiera Mena i Hidrogenesse. 
De les millors propostes de man-
datge entre pop i electrónica. 1 
junts! A l'Apolo, a partir de les 21 

hores (ls euros). 

Divendres 8 
The Stone Roses. El grup de 
Manchester va anunciar fa uns 

L'espectacle escenifica 
la partida a l'exili del 
cor embalsamat de 
Francesc Maci 

sitat en uns soterranis sota el 
Palau de la Generalitat durant 
la guerra", explica Anton 'Farra-
dellas. "D'aquí se'l va endur 
quan el meu avi se'n va anar 
per impedir que l'enxampessin 

mesos que es tornava a reunir 
després de 15 anys de silenci, du-
rant els quals el seu líder lan 
Brown ha segult una irregular ca-
rrera en solitari. Seran dos dies 
seguits a Razzmatazz, a partir de 
les 20 hores (65 euros). 

Syberia. Es tracta d'un grup de 
rock instrumental que no para 
de créixer i que presentaré el 
cos del que seré el seu proper 
disc. A La [2] d'Apolo, ales 20.30 

hores (lo euros). 

Dissabte 9 
Concertsperquésí. Atenció al 
cartel] d'aquest petit festival 

els feixistes". A l'espectacle, 
que arriba a la Beckett, "expli-
quem el sorprenent periple del 
cor i la história del seu exili, 
que va acabar el 1979 quan el 
meu avi el va tornar solemne-
ment al mateix Palau de la Ge-
neralitat a la família de Macié, 
que el va enterrar a la tomba 
del primer president de la Ge-
neralitat republicana al cemen-
tiri de MontjuYc". 

A l'espectacle, dirigit per .Ju-
lic Annen i estrenat el 2011 a 
Brussel-les en francés, un ho- 

gratuit que se celebra al Centre 
Cívic Can Deu de Les Corts: Do-
ble Pletina, Joan Colomo, Renal-
do & Clara i Oliva Trencada, a 
partir de les 18.30 hores. 

Diumenge 10 

Matt Elliott. Acaba la tnilogia de 
Canciones d'aquest músic de 
Bristol. 1 ja fa anys que dóna bo-
nes lliçons de folk rock profund 1 
treballat. A La [2] d'Apolo, a les 
21.30 hores (15 euros). 

Dilluns 11 

Harry Callahan. Una bona ma-
nera de començar la setmana 
és autoregalar-se una bona do- 

ille creua la frontera 
amb la relíquia fent-
la passar per un as-
sortiment de format-
ges! Quan esclata la 
11 Guerra Mundial, 
lórgan viatger aniré 
a Bélgica travessant 
Irança i SuYssa, i en 
el camí el seu destí es 
topará amb el de mol-
is altres exiliats. "El 
cor és el fil conduc-
tor de l'obra, ens ser-
veix per parlar de la 
gent anónima que 
creua la frontera, de 
Walter 	Ben jamin, 
deIs resistents, de 
tots els lluitadors 
contra el feixisme. El 
conjunt d'históries 
compon un trenca-
closques que és de la 
nostra memória col--
lectiva". 

L'espectacle, gens 
irreverent encara que tingui 
tocs d'humor per alleugerir el 
dramatisme, inclou anécdotes 
desconegudes. "La história la 
conec pcI meu pare que cm va 
explicar que el cor era a la seva 
casa de França en l'exili. Pre-
nem testimonis de gent que co-
neix els fets de molt a prop". 

LA BALADA DELS HISTÓRICS 
ANÓNIMS. Sala Beckett. Alegre 
de Dalt, 55, bis, Barcelona. Des 
d'avui fins al 24. 

si de funk i de soul al Marula 
Café, just abans de la mitjanit 
(lo euros). 

Dimarts 12 

Esther Condal. Alerta amb 
aquest este] fugaç que presenta 
Home, el seu disc de debut. Ac-
tua a I'Heliogébal, a les 22 hores 
(6 euros). 

Dimecres 13 
The Sweet Escape. El nou pro-
jecte de la cantant Tania Gómez 
Ginfarré es podré escoltar a la 
FNAC Las Arenas, a partir de les 
19 hores. Atenció a l'ús de les 
noves tecnologies. 
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