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CÒMIC
Prado, premi Ivà a
la millor historieta
Ciutat de Cornellà

El gravat de Pablo Picasso
Les deux saltimbanques (Els
dos saltimbanquis) es va ven-
dre ahir pel doble del preu de
sortida a la casa de subhastes
Sotheby’s: 60.000 lliures
(71.400 euros). L’obra del
pintor malagueny (1881-1973)
pertany a la sèrie Suite dels
saltimbanquis. També d’a-
questa sèrie va adjudicar-se
l’aiguafort Le saltimbanque au
repos (El saltimbanqui en re-
pòs) per 32.500 lliures
(38.675 euros). ■ EFE

Es ven un gravat
de Picasso per
71.400 euros

ART

Els Manel presenten aquest
cap de setmana Atletes, bai-
xin de l’escenari a Andalusia:
divendres seran al teatre Al-
hambra de Granada i dissab-
te, al Teatre Central de Sevi-
lla. El seu tercer treball (nú-
mero 1 les dues primeres set-
manes de sortir al mercat)
va arrencar gira al Primavera
Sound. El concert ja s’ha po-
gut sentir en 26 ciutats, com
ara Madrid, Tarragona, Fi-
gueres, Mallorca, València i
Oporto. ■  EUROPA PRESS

Els Manel
traslladen la gira
a Andalusia

MÚSICA

El director escènic Rafael Du-
ran recupera una de les àries
menystingudes per al baríton
Marcos Redondo de La taber-
nera del puerto (estrenada el
1936 i tinguda per sarsuela
roja) en una nova producció
de +Sarsuela. S’estrena avui
al Victòria, on farà temporada
fins al 29. El popular cantant
va demanar al compositor Pa-
blo Sorozábal que substituís
aquell tema i en posés un en
què pogués lluir millor el seu
poder vocal. ■ REDACCIÓ

Duran recupera
l’ària original de
‘La tabernera’

SARSUELA

El dibuixant Miguelanxo Pra-
do ha estat guardonat amb el
premi Ivà a la millor historieta
professional del concurs de
còmics Ciutat de Cornellà. En
els inicis l’autor va col·laborar
en revistes com ara Creepy, 
Cimoc i El Jueves. Prado és un
dels autors estatals més poli-
facètics. El seu treball més
conegut és Trazo de Tiza, que
li va valer premis a Angulema
i al Saló del Còmic de Barce-
lona. ■ REDACCIÓ

El monestir de Poblet i la
Fundació Populus Alba
han organitzat el nou Fes-
tival Internacional Orgues
de Poblet, que tindrà lloc a
l’església de l’abadia del
monestir els dies 19 d’oc-

tubre, 16 i 23 de novem-
bre. Dirigit pel monjo de
Poblet Joan Carles Castro,
el festival consta de tres
concerts, a càrrec dels or-
ganistes de prestigi mun-
dial Christopher Herrick,
Olivier Vernet i Ludger
Lohmann. Ells faran so-
nar l’orgue major, obra del
mestre Andreas Metzler
projectada fa set anys i es-
trenada el desembre del
2012, després de dos anys
en construcció, i que, se-

gons la directora de l’àrea
de cultura de la Fundació
Catalunya La Pedrera,
Marga Viza, té una sonori-
tat específica d’orgue bar-
roc, tal com apunta l’agèn-
cia ACN. Així, el monestir
de Poblet donarà visibili-
tat a la seva nova joia, fi-
nançada per la fundació.
Per Viza, aquests concerts
són una magnífica oportu-
nitat per visitar Poblet, un
patrimoni històric i cultu-
ral de Catalunya. ■

Poblet estrena un festival d’orgue
La sonoritat barroca
del nou orgue es
podrà sentir amb un
cartell internacional

Redacció
BARCELONA

L’organista i impulsor del festival, Joan Carles Castro,
ahir a La Pedrera ■ PAU CORTINA / ACN

El Centre d’Arts Escèni-
ques de Terrassa (CAET)
mostra, concentrat en
quatre dies (del 3 al 6 d’oc-
tubre), bona part del tre-
ball que impulsa d’artistes
de nous llenguatges al fes-
tival Terrassa Noves Ten-
dències (TNT). En aques-
ta edició, hi ha des d’una
actuació, a partir dels ter-
ratrèmols que es produei-
xin en temps real a tot el
món a un conte d’un ven-
tríloc que acabarà ofegat a
la piscina de l’hotel. Per fer
el festival, disposen de
150.000 euros de la Gene-
ralitat, l¡Ajuntament, pa-
trocinadors i taquillatge, i
uns altres 120.000 que
aporta el CAET per a 14
coproduccions. En un dià-
metre d’uns 200 metres es
presenten 30 espectacles
(72 representacions), 18
dels quals són estrenes. El
director del CAET, Pep
Pla, defineix el cartell
d’enguany com un Soni-
mag al teatre, perquè és
constant la relació de les
màquines amb els artistes
en escena. Per primer cop,
el TNT inclourà un backs-
tage on es puguin trobar

artistes i programadors.
Amb la col·laboració de
l’Institut Ramon Llull i el
Departament de Cultura,
aspiren a consolidar un
circuït dins i també fora de
Catalunya per a aquests
creadors. Molts d’ells ja te-
nen més feina Pirineus en-
llà. Un exemple ben gràfic

és Roger Bernat, que de les
properes 100 funcions
programades, només n’hi
ha una a Catalunya: és la
de Terrassa. 

La Veronal estrena amb
Lali Ayguadé Portland.
Carles Santos i Rossy de
Palma estrenen un treball
del qual no ha transcendit
res. El Conde de Torrefiel
fa un viatge literari i escè-
nic a La chica de la agen-
cia de viajes nos dijo que
había piscina en el apar-
tamento. Loscorderos re-
flexionen entre la necessi-
tat de creure i de crear
(ULTRAinnocència). A
Los micrófonos dos actors
dialoguen a partir de lle-
tres de cançons pop. Clàu-
dia Vilà farà la seva parella
perfecta (Fes-te’l a mi-
da.app). Òscar Muñoz fa
un viatge a una nau aban-
donada per recordar La
nit just abans dels boscos
de Koltès. La llista de pro-
postes és inacabable.

Jordi Sellas, director
general de Promoció i Co-
operació Cultural, aposta
perquè sigui a Terrassa on
la Generalitat focalitzi els
nous formats. En temps
de prioritzar polítiques,
Cultura aposta per forma-
litzar la professionalitza-

ció dels artistes i per treba-
llar el públic. El CAET tam-
bé treballa per donar eines
als creadors, a part dels
mínims recursos econò-
mics: així ha lligat residèn-
cies tècniques i artístiques
a Ca l’Estruch i a El Gra-
ner. Molts dels muntatges
es fan al carrer per demos-
trar que aquests treballs
són prou atractius per a
tot tipus de públic. De fet,
s’implica a actors ama-
teurs en la producció de
Josep Rodri (Homes i mà-

quines). També d’edicions
anteriors de Tàrrega ve
Bunny me! amb La Reial.
De la fira d’enguany, hi ha
els Insectrotròpics (Bo-
uazizi) i Joan Català (Pe-
lat). Pel que fa a dansa,
destaca Móns (quan tan-
co els ulls) de Nats Nus;
(remor) de Res de res;
¿Hasta dónde? de Cia Sha-
ron Fridman i Sonia Gó-
mez i Lucy Suggate (The
Inqusitive middle). O la re-
trobada amb Brodas Bros
(Concierto concepto). ■

El Festival Terrassa Noves Tendències
rep 18 estrenes de peces que aborden
la relació entre l’home i la màquina

‘Sonimag’
escènic
Jordi Bordes
BARCELONA

74
per cent dels espectacles
de Terrassa són gratuïts. Els
de pagament costen 3, 10 i,
excepcionalment, 15 euros.

Un detall de l’espectacle ‘Carícies de ferro’ de Múcab Dans,
que es presenta al TNT ■ CAET
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La xifra

Santos i Rossy de
Palma faran
acció sorpresa i
es porta Koltès
en una nau
abandonada


