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6 .AGENDA 
	

QUADERN Dijous, 23 de maig del 203 

Novetats 

ELS VIGILANTS DEL FAR 
Camilla Lckberg 
Amsterdam 
432 pégines. 19,90 euros 

L'equip de I'ins- 
.,. pector Heds 

trüm i l'escrip-
tora Falck, en la 
seva setena cita 
amb els lectors 
en catal, vol 
ajudar Mnie, 
que ha tornat al 
misterios far de 

que qui hi momo 
[abandona mai. Evoca ara la dita el 
cadáver d'un exam ant seu... De nou, 
intimisme, intriga i enginy de la m 
de ]'autora de La princesa de gel, 
una fórmula certificada en So 
paisos i 30 idiomes. 

INTERIOR BLAU 
Anna R. Ximenos 
Fondo de Cultura Económica 
146 pgines. 16 euros 

i 	
71. -, 	Anne Sexto n, 

Dorothy Parker 
i Virginia Woolf 
son algunes de 
les 16 escripto- 

t 	res ressuscita- 
des en el debut 

( ' - 
	de ]'autora bar- 

celonina For- 
mat per relats 

breus, abcrda idees i episodis vitals 
reals daquestes autores, tot donant 
peu a parlar de feminisme, política 
o sexualitat. Exercici de metaliteratu-
ra que significa també ]'estrena en 
l'edició en catal del segell mexic 
en el seu 50é aniversari a Espanya. 

LA BARCELON ETA 
Daniel Venteo 
Ajuntament de Barcelona 
208 pgir1es. 19,90 euros 

L'experiéncia 
de ]'historiador, 
periodista i mu-
seóleg, amb 15 

--'--4-, 
 

¡libres ja sobre 
aspectes de la 
capital catalana, 

- 	es nota en 
aquest volum 
que repassa els 

260 anys d'história del barrí més 
petit del districte de Ciutat Vella. 1 
ho fa amb tot de luxe: fotos d'arxiu 
impagables, cinc itineraris (des de 
vestigs originals fins a l'art públic), 
pinols,quadres,llibres. Una autén-
tica guia d'história urbana. 

LA PLIS PLAU 1 EL VESTIT 
DE LA FORASTERA 
Pep Molist i Cristina Sardb 
Baula 
40 pégines. 8,5o euros 

;I
Nova histó 
ria d'una 
de les va-
ques més 
carisméti-
ques de la  
literatura 
infantil: la 

Plis Plau, que ara es troba amb la 
visita inesperada d'una vaca dife-
rent, forastera. Amb dibuixos de 
Sard, com ja és habitual, i amb la 
tendresa d'un autor expert en con-
tes infantils (n'ha publicat més de 
45), el relat alliçona sobre el res-
pecte i l'acceptació. 

Recomanem... 
MÚSICA Alejandro Sanz 
per L. H. 

El murri més murri del pop, l'ho-
me amb ]'eterna mirada de nen 
entremaliat, l'inesgotabl e romn-
tic, arriba a Barcelona per oferir 
el que es va veure al Palau de la 
Música, peró ara en gran format. 
Més distncia perú també més 
efectes audiovisuals en un espec-
tacle per a grans audiénci es. Com 
a eix, La música no se toca. Palau 
Sant Jordi, 29 i 30 maig, 21 hores 
(entre 34 i 63 euros). 

Begoña Barrena 

E l primer espectacle que 
dirigeix Herrnann Bou-
nín a La Seca-Espai 

Brossa de Barcelona coinci-
dcix amb l'obertura de l'espai-
degustació Hofrnann a la seva 
terrassa. Avui rnateix, a la sala 
Joan Brossa, s'estrena La me-
va Isménia, vodevil d'Eugéne 
Labiche, un deIs grans cls-
sics del génere, traduft per 
.Jaurne Melendres i interpre-
tat per Lina Larnbert, .Jaurne 
Pla, Mingo Rúfols, Teresa 
Urroz i Arma Ycobalzeta. Es 
tracta d'una história d'abast 
dornéstic i quotidió —servida a 
la manera de sainet costurnis-
ta a la moda del XIX— els pro-
tagonistes de la qual són un 
pare vidu i gelós deIs preten-
dents de la seva filla, una tieta 
rica, una minyona entremalia-
da i un aspirant pretensiós a 
la mó de la noia. Una peça pau-
tada com una partitura musi-
cal amb qué Bonnín ret home-
natge a la vida teatral d'un Pa-
rallel perdut. 
La nieva Isrnénia. La Seca-Es-
pai Brossa. Fins al 23 dejuny. 

Des d'ahir, precisament a la 
terrassa de La Seca-Espai Bros-
sa, edifici emblemótic que del 
XIV al XIX va acollir la Reial 
Fábrica de Moneda de la Coro-
na d'Aragó, el nou projecte 
gastronómic de la reconeguda 
restauradora Mey Hofmann ofe-
reix la possibilitat de degustar 
les seves especialitats a preus 

Concerts 
Dijous, 23 
Noa & Solís String Quartet. 
Prolecte per interpretar cançons 
napolitanes provinents de la 
cultura popular i la tradició del 
sud d'ltélia. Auditor¡ de 
Barcelona, 21 hores (21 euros). 

Tonino. Fascinat per Itélia, canta 
en acústic en un concert en qué 
repassaré els seus cléssics. 
Marula, 22 hores (7 euros). 

Divendres, 24 
Jorge Pardo. El flautista¡ saxofo-
nista presenta Huellas, en 
format quartet. Jamboree, 20 i 
22 hores (25 euros). 

competents amb vistes a les 
teulades de la Ribera. 
Hofrnann a La Seca. Dimarts, de 
16 a 22.30 hores; de dimecres a 
diumenge, de 10 a 22.30 hores. 

Dimarts vinent, dia 28, el Tea-
tre Lliure de Montjufc acull el 
20é aniversari de Pallassos Sen-
se Fronteres, gran gala que re-
passaró la trajectória d'una ini-
ciativa que ha fe  riure 
3547.960 persones amb 10.707 
espectacles en 707 expedicions 
per 98 pafsos, i que comptaré 
amb Tortell Poltrona, Quico Pi 
de la Serra amb la seva banda, 
Tricicle, Pepe Viyuela, Pep Ca-
llau i Lluís Rodríguez deIs Pep- 

Vodevil, pallassos, les 
Cartes Toldr-Clausells 
i un espai gastronómiC, 
en el menú teatral 

sicolen, Lluís Pinyot i les com-
panyies Gog i - Magog, Més 
Tumócat, Circ l'Os i Mabsutim. 
Hora i mitja d'espectacle, re-
cords i emocions. La recaptació 
aniró destinada a finançar els 
prqjectes de l'organització. 
20¿ aniversari de Pallassos Sen -
se Fronteres. Teatre Lliure de 
Montjuíc. Dimarts 28, 20.30 
hores. 

També al Lliure, i el mateix 
dia 28, perú a la seu de Grécia, 

Melendi. L'éxit es tan incompren-
sible que premia discos amb 
titols com Lágrimas 
desordenadas. Mérit de Melendi. 
Palau Sant Jordi. També el 
dissabte 25. 20 hores (24 euros). 

Obrint Pas. La resposta valencia-
na. Gralla punk. Reivindicació i 
ideologia en aquest concert en 
format acústic. CAT, 20 i 22.30 
hores. El dissabte 25, 22 hores 
(13 euros). 

Gorka Benítez. El saxofonista 
de Bilbao porta el seu quartet 
dins el cicle Bascos a Barcelona. 
Euskal Etxea, 20 hores (7  euros). 

DOCUMENTAL Moda 
per C. G. 

Clientes, collaboradors i fins i tot 
una de les models més estimades 
per elI son els personatges que, tro-
bats gaimebé de forma detectivesca, 
recull el documental Balenciaga en 
Barcelona, una huella oculta, que 
s'exhibeix avui en sessió única (19 
hores) al Palau Robert de Barcelo-
na El film revela aspectes poc sa-
buts d'un modista amb un punt mi-
santrop. El detectiu: ]'historiador¡ 
cr(tic d'art Josep Casamartina, co-
missari de l'exposició de Balenciaga 
aGetana, que inclou el documental. 

Rosa Novell, acompanyada pcI 
seu germó Queco, la soprano 
Maria LluYsa Muntada i els 
músics Ariadna Padró i Emili 
Blasco, presenta Fragments de 
converses (epistolariToldró-
Clausells, lectura dramatitzada 
que forma part del cicle 
Memória europea i que es va es-
trenar l'any passat coincidint 
amb el 50é aniversari de la 
mort d'Eduard Toldré, músic, 
violinista, compositor i director 
d'orquestra, i amic íntim de Ma- 

Lapido. El guitarrista, cantant i 
compositor presenta Formas de 
matar el tiempo, el seu seté 
disc en solitari. Sidecar, 22.30 
hores (20 euros). 

Cesk Freixas. Pop i rock a 
cérrec d'aquest cantautor, que 
presenta amb el to acústic de 
tres guitarres el seu disc Tocats 
pel foc. Casa Elizalde, 20.30 
hores (gratuit). 

Dissabte, 25 
Toto La Momposina. Reina de 
la cúmbia, princesa de la música 
afrollatina, figura a la seva 
Colómbia natal, Toto La 

nuel Clausells, avi deIs germans 
Novell. Clausells era secretan 
de l'Associació Música Da Ca-
mera, programava concerts i 
impulsava trobades i obres. Les 
cartes entre tots dos, escrites de 
1926 a 1935, donen una idea del 
món cultural musical en qué vi-
via Barcelona abans i durant la 
Segona República. 
Fragnients de converses (episto-
lariToldrü-Clausells). Teatre 
Lliure de Gracia. Dimarts 28 de 
maig, i3 i 4 dejuny 

Momposina oferiré un repés per 
la seva dilatada carrera. Barts, 
20 hores (18 euros). 

Pansori meets Flamenco. Cru7la 
de cultures. Un grup coreé, Jeong 
Ga Ak Hce, junt amb figures 
llamenques com Alba Carmona, 
Marta Robles i El Salao. Mercat de 
les Flors, 21.30 hores (22 euros). 

Dimarts, 28 
Miss Carrusel. La cantautoma 
catalana continua oferint el 
delicat Totes les coses 
perennes com a plat fort deis 
seus concerts. 23 Robadors, 
21.30 hores (3 euros). 

Que vagi de gust! 
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