
Recomanem... 
MÚSICA / Loquillo 
per L. H. 

Leiva, Ariel Rot —amb material 
del seu últim disc— i Loquillo per 
tancar la nit. Es Uno de los nues-
tros, tota una declaració de princi-
pis i fraternitat artística, projecte 
de tres addictes al rock que ofe-
reixen un carteli d'altura per a 
una nit de rock "en español", com 
Ii agrada denominar Loquillo al 
rock fet a Espanya. Nit clara de 
rock and rolI. Dissabte 8, al Poble 
Espanyol (20.30 hores, 38 euros). 
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QIJADERN Dijous, 6 de juny del 2013 

Concerts 

OFERIU FLORS ALS REBELS 
QUE FRACASSAREN 
Oriol Pi de Cabariyes 
Base 
244 pégifles. 1950 euros 

, "Anoté más de 
un centenar de 
tachaduras, sin 
conseguir hm-
piar este pam- 

	

il 	
fleto", digué un 
deis censors de 
la novel-la, pre-
mi Bertrana 

	

- 	 1972, que mar- 
ca una época amb la hist&ia d'un 
universitari revolucionad catalé que 
marxa a França buscant refugi en el 
ma'iment hippy. Ara l'edició íntegra, 
amb prdeg de Joaquim Molas i els 
informes de la censura melosos. 

L'OU D'OR 
Dorina Leon 
Edicioris 62 

320 pégiries. 18,50 euros 

Paula, la dona ( 

L
IN\; de Brunetti, 

 esté especial- 
ment afecta-
da pel suicidi 
del no¡ sord i 
discapacitat 
psíquic de la 

	

L __ 	tintoreria del 
barri. Al co-

missari 11 estranya tant aquesta 
mort com el festigueja tractar 
alhora amb els polítics que en-
volten l'alcalde en un cas que Ii 
han encarregat. Crueltats i mi-
séries infinites en una entrega 
força sensible. 

ioo COSES PER FER 
A BARCELONA 
Isabel del Río 
Cosseténia 
204 pégiries. 13,90 euros 

"oo Menjar 
ços de les .—,-. 

Borcie4ono monges, des- 
cobrirels exor-
cismes del car-
rer Miralles; 
trobar l'espel-
ma ideal; be-
sar la mortal 

	

L. 	cementiri del 
Poblenou; be-

renar xocolata en un museu... 
Així, fins a un centenar de pro-
postes ben curioses per co-
néixer d'una manera diferent el 
patrimoni cultural i les llegen-
des de la capital catalana. 

EL GRAN VIATGE DE DARWIN 
M. Marining i B. Graristrórn 
Joveritut 
50 pégiries. 13 euros 

Les 
idees o 

- 	s tesis  
en prin-
dpi difí- 

14 	no 
són in- 
compa-

tibles amb un álbum il•lustrat. 
La prova la trobem en aquest 
volum, que combina amb en-
cert els eixos bésics de la teoria 
de l'evolució de Charles Darwin 
amb una aventura ben própia 
del génere, amb la recreació del 
viatge épic al voltant del món a 
bord del Beagle. 

Begoña Barrena 

Des deis seus inieis el 
2003, ci Festival Shakes-
peare s'ha anal movent 

en el tcmps (al llarg d'agost i .1 u-
hoi) i en lcspai (de Santa Susan-
¡a a Mataró), fins a eaure en una 
¡cna de forat ¡cgre i dcsapa-
rétxcr de mala manera ci 2011 
amb la programació ¡a Lineada, 
poes dies abans de la inaugu-
ració de la que havia de ser la 
novena edició. Enguan,v, grécics 
a la complicitat de La Perla 29, 
que líi de la Biblioteca de Cata-
lunya la scu central del festival, i 
a la suma dcsforços entre el Tea-
tre Romea, el CCCB, la Filmote-
ca de Catalunya, la Central del 
Hayal, II loriginal, l'cscola Mas-
sana i les cnt itats del barri, el 
léstival que dirigctx Montsc VelI-
vehí torna amb una progra-
¡nació composta per una quinzc-
¡la d'activitats al voltant de lo-
bra del bard. 

De totes les obres de Shakes-
peare, Hamlet és la que sempre 
ha dcspertat més interés i la que 
es vcu mcs representada i versio-
nada en aquesta edició del festi-
val, comcnçan t per la primera 
proposta escénica. La caiguda de 
l'H, de .Jordi Oriol, és una versió 
acústica de La caguda d'Amlet, 
muntatgc cstrcnat el 200$ sota 
la direeció de Xavicr Albertí, que 
ja era una versió de l'obra del 
prínccp danés a partir, no de la 
seva conducta, sinó de la seva 

Concerts 
Dijous, 6 
Raynaid Colom. El trompetista 
presenta amb un quartet 
nord-americé el seu treball Rise, 
editat per la discográfica 
francesa Jazz Village. Jamboree, 
20 i 22 hores (is euros). 

Tomorrow's World. La meitat 
d'Air, Jean-Benoit Dunckel, i la 
veu femenina de Lou Hayter 
donen forma a aquest projecte 
de pop electrónic. Musid Hall, 
21.3o hores (20 euros). 

Divendres, 7 
Doble Pletina. Barreja 
d'estímuls i influéncies marcades 

conscicncia.....a Oriol, que ¡las-
sumcix la direcció, cris proposa 
el matcix tcxt amb un nou t re-
balI serio¡-  a base de clarinet, cIa-
rinet baix, violoncel i bateria. 
Diagnóstic Ha ml el, de la compa-
nyia Pclmiincc, és una altra ver-
sió de l'obra a cérree de Miquel 
Gallardo, que tambc n'cs l'intér-
prct, acompanyat per titelles de 
mida natural. 1 el corcbgraf i di-
rector italiii Moreno Bernardi es-
trena dos trcba lis al voltant 

La Biblioteca de 
Catalunya és la seu 
d'un festival 'perdut' 
durant dos anys 

daquesta pcça tan famosa; de 
lét, Works es dividcix en dues 
parts: el solo de dansa 7 dances 
for Hi RadioHamlet, composició 
sonora a la manera de coll(ge de 
répliques del prínccp 1 lamlet en 
dilércnts idiomes. 

No obstant aixb, el plat fort 
de la programació arriba de la 
míi d' un gran personatgc d' una 
al tra gran t ragédia, que, encara 
que nomcs aparcgui en tres es-
cenes de fobra, la impregna lo-
ta, de la mateixa manera que el 
scu director impregna la his-
tória del léstival. Es el Julio Cé-
sar de Paco Azorín. Ami) Mario 

pel pop, aixó ofereix De lo 
concreto a lo general, el primer 
disc d'aquest grup barceloní. 
Apolo 2, 22.30 hores (12 euros). 

Mine! El grup de pop-rock se 
suma a les sessions gratuites 
del centre cívic que acull 
aquest concert. Música 
intel.higent per a curiosos 
sense etiquetes. Casa Ehizalde, 
20.30 hores. Gratuit. 

Muse. Abans Barcelona acolhia 
cada any uns tres concerts 
d'estadi, deis mes espectaculars; 
ara només un. Són Muse i el 
seu desplegament d'espectacle 

Magia Potagia 
per B. C. 

Jocs col.lectius i trucs de tota 
mena: per als mes créduls i per 
als que no ho són. Distracció asse-
gurada —i rialles també— amb el 
mag Juan Tamariz i la seva Magia 
Potagia. Un espectacle viu que es 
renova cada dia grécies a la 
participació del púbhic i en el qua] 
aquest gran il-lusionista ofereix 
Els millors números de la seva 
carrera. Amb la participació de la 
maga colombiana Consuelo Lor-
gia. Al Teatre Pohiorama, del 12 al 
22 de juny. 

Gas, Sergio Pcris-Mancheta i 
Tristán Ulloa en els papers de 
Julio César, Marco Antonio i 
Bruto, respectivament, el mun-
tatge, queja era un pro.jeetc al 
cap d'Azorín quan va crear i diri-
gir el festival, arriba al Teatre 
Romea (11 i 12 de juny) preeedit 
d'exeellents crítiques de la seva 
estrella a Múrcia. 

Altres propostes teatrais que 
cal ten¡¡-  en compte són: els so-
nets de Shakespeare traduYts per 
Salvador Oliva i en la veu de 
Lluís Soler, amb violonceis en di-
recte (Sonets encadenats de Will 
Shakespeare); el ¡ecoi-i-egut per 

visual i cançons per a multituds. 
Estad¡ Olímpic, 21.30 hores (45 
euros). 

Chocadelia 	Internacional 
Banda de funk 1 de rock amb 
membres de La Fundación 
Tony Manero. Ara tenen nou 
disc, El fin está cerca, i, és ciar, 
el presenten. Maruja, 22 hores 
(6 euros). 

Ángel Molina. Sense discussió, 
una de les referéncies 
inevitables de la música 
electrónica a Catalunya i 
Espanya. Les seves sessions 
són alguna cosa mes que 

l'obra del dramaturg anglés que 
pioposa Quim Lecina (Big Will 
Shakespeare!!); la versió de Ro-
meo ¡ .Julieta per als més petits 
que protagonitza Rosa G Limiz, di-
rigeix Oriol Broggi i inclou xoeo-
lata amb melindi-os (La .Julieta), 
i el n un ta tge part icipat iu i a l'ai-
re lh ure de la conlpall4a Par-
king Shakespeare de Treballs 
(Va mor perdu is. 

FESTIVAL SHAKESPEARE 

Del 6 al 12 de juny 
Bibi. de Catalunya! Teatre Romea 
Barcelona 

rodones. Razzmatazz Loft, 01 

hores (17 euros). 

Los Van Van. La mítica banda 
cubana torna a Barcelona, al 
Salsa i Latin Jazz Festival. Per 
arrodonir el cartel], l'humorista 
cubé Robertico fa (i diu) de 
les seves. Barts, 22.45 hores 
(25 euros). 

Diumenge, 9 
Elvez. Una mena d'Elvis passat 
per la batedora llatina. Es diu 
Robert López, peró la seva 
reinvenció del re¡ del rock and 
rol] no té preu. Razzmatazz 3, 
20 hores (18 euros). 

Mario Gas en el Julio César d'P.zorín, un deis plata forts del festival. 

Ponte ind dietributed by Newepepe,OI,ect -- 
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