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MÚSICA

Un festival gratis al Taller de Músics
L.S.

BARCELONA. El Taller de Músics, un
centre que va ser pioner a portar el
jazz, el flamenc i les músiques popu-
lars a les aules i al carrer, celebra 33
anys. El desembre de l’any passat
van traslladar l’Escola Superior
d’Estudis Musicals a una planta del
centre cultural municipal de Can
Fabra, al barri de Sant Andreu, per-
què les aules de la seu al carrer Re-
quesens, al Raval barceloní, havien
quedat petites per als 800 alumnes
que passen anualment per l’escola.
Els 240 que cursen el cicle superior
al Taller –títol que equival a una car-
rera universitària i que només pot
atorgar el Taller, el Conservatori del
Liceu i l’Esmuc a Barcelona– es van
traslladar al nou equipament, amb

un espai de 1.300 m2, una vintena
d’aules i una sala per a concerts.

Aquest dissabte en celebraran la
inauguració oficial. Serà amb un
festival gratuït i popular de més de
12 hores de durada a la plaça de Can
Fabra. Hi actuaran vuit grups de les
especialitats que domina el Taller
de Músics: músiques del món, funk,
jazz, gòspel i swing. Al migdia ence-
taran la festa els Combo One i New
Combo de l’Escola Municipal de
Música de Sant Andreu, i el grup
Enrico. A partir de les 7 de la tarda
hi actuaran les bandes d’alumnes de
l’escola de jazz, gòspel o corda. A les
11.30 h el concert principal anirà a
càrrec de l’Original Jazz Orquestra
Taller de Músics amb la Big Mama
i Miqui Puig, i una jam session tan-
carà la festa.e

LITERATURA

Demà un ARA especial
dedicat a Pere Calders

L’ARA celebra el centenari del nai-
xement de Pere Calders i ofereix
als lectors l’antologia Tria perso-
nal. A més, l’Ara Llegim dedica el
reportatge central a analitzar
l’obra de l’escriptor barceloní.

ARA

BARCELONA. Pere Calders va néixer
a Barcelona el 29 de setembre del
1912, però la qualitat, la popularitat
i el carisma de la seva obra han fet
que diversos dels actes commemo-
ratius s’hagin celebrat abans de
l’efemèride. L’ARA presenta aquest
dissabte un diari especial i singular
per recordar un dels noms fona-
mentals de la literatura catalana del
segle XX, autor de llibres de contes
com Cròniques de la veritat oculta i
Demà a les tres de la matinada, no-
vel·les com Aquí descansa Nevares
i el relat de les vivències al front du-
rant la Guerra Civil, Unitats de xoc.
L’Ara Llegim dedicarà el reportatge
principal a Calders: repassarà les
principals fites narratives
i vitals de l’escriptor bar-
celoní, a partir de conver-
ses amb la seva filla Tessa
Calders; el filòleg Jordi
Castellanos, un dels biò-
grafs de l’autor i comissari
de l’exposició Calders, els
miralls de la ficció –junta-
ment amb Joan Melcion–,
que es va fer al CCCB el
2000; Pilar Beltran, l’editora
de La ciutat cansada, una de
les novel·les inèdites de Cal-
ders publicada, i la gestora del
fons Pere Calders de la Univer-
sitat Autònoma, Mercè Bausili.

El reportatge també inclou-
rà un apartat amb els principals
actes que en els pròxims mesos
es dedicaran a l’escriptor, entre
els quals destaca el Segon Simpo-
si Internacional Pere Calders a la

Universitat Autònoma. L’ARA de
demà donarà un protagonisme es-
pecial a un dels contes més populars
de l’autor, L’arbre domèstic. La nar-
ració recorrerà el diari de la prime-
ra a l’última pàgina.

Vint-i-vuit contes memorables
L’antologia Tria personal –feta el
1984 pel mateix autor– recorre les
tres principals etapes de l’obra cal-
dersiana. De la primera, l’anterior a
la guerra, se n’hi inclouen contes
com L’imprevist a la casa número 10.
Dels anys d’exili a Mèxic provenen
algunes de les narracions més cone-
gudes de l’autor, com és el cas de La
ratlla i el desig i El principi de savi-
esa. La tornada a Barcelona queda
ben representada a partir de Zero a
Malthus i La rebel·lió de les coses, que
provenen d’Invasió subtil i altres con-
tes. Les 28 narracions de l’antologia
es poden aconseguir amb l’ARA du-
rant tot el cap de setmana a un preu
de 9,95 euros.e

‘Tria personal’, a la venda per només 9,95 €

ARTS ESCÈNIQUES

Vuit companyies catalanes seran
a l’Off del Festival d’Avinyó

L.S.

BARCELONA. Si el teatre fos religió, Avi-
nyó seria la Meca. Cada any milers de
professionals de tot Europa i de tots els
sectors del teatre es reserven el juliol per
viatjar a la ciutat de la Provença. S’hi
concentra el bo i millor de les arts escè-
niques en la programació oficial –selec-
ta, trencadora, prescriptora– i una allau
de potents propostes d’humor i teatre vi-
sual a l’apartat Off. Aquest any, vuit com-
panyies catalanes participaran en aquest
macrofestival paral·lel, en el qual hi hau-
rà un miler de propostes que funcionen
non stop durant tot el dia. És un dels apa-
radors de teatre més importants del
món: quatre mil programadors passen
com a mínim una setmana a Avinyó i s’hi
contracta un 25% de tota la programació
anual de França. Una oportunitat per ti-
rar l’ham al país veí.

L’Institut Ramon Llull apadrina per
primera vegada el desembarcament de
vuit companyies catalanes i balears jun-
tes al festival. Són la companya Eia (circ),
Pelmànec (titelles), Pere Faure (dansa),
Alba Sarraute (cabaret), Los Excéntricos

(clown), Katraska (clown), Cor de Teatre
(humor musical) i Mariantònia Oliver
(dansa teatre). Les quatre primeres hi
van a iniciativa del Llull i les ha triat una
comissió d’experts, mentre que les altres
quatre ja tenien previst participar-hi i
se’ls ha ajudat a pagar les despeses del vi-
atge. En total, la iniciativa té un pressu-
post de 135.000 euros.

L’objectiu del Llull serà fer visible i
identificable l’escena nacional sota el pa-
raigua de la campanya Avingon à la cata-
lane. “En l’àmbit de la cultura s’ha de ge-
nerar una imatge de marca, perquè això
ajuda els que van a Avinyó i els que no,
la cultura catalana i les companyies”, as-
segurava ahir el director de l’institut que
s’ocupa de la projecció de la cultura ca-
talana, Vicenç Villatoro. El director ad-
junt, Àlex Susanna, també va garantir al
sector que és “una operació estratègica
que tindrà continuïtat” perquè “és con-
seqüència del fet que el moment creatiu
a casa nostra és òptim”. A més, va afegir:
“Avinyó no és l’objectiu final sinó el
principi per aconseguir la presència con-
tinuada de companyies catalanes en un
mercat tan proper”.e

L’espectacle de Los Excéntricos Rococó Bananas –que els va valdre el Premi
Nacional de circ el 2011– es representarà del 7 al 28 de juliol a França. GABRIEL TIZÓN
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