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■ Proa publicarà la novel·la amb
pseudònim de J.K. Rowling

Proa editarà en català El cant del cucut, la novel·la
policíaca que J.K. Rowling va escriure amb el
pseudònim de Robert Galbraith. En aquest llibre, que
es publicarà el 14 de novembre, l’autora de Harry
Potter s’endinsa en el gènere negre. Els
protagonistes són el detectiu Cormoran Strike, un
veterà de guerra amb seqüeles físiques i
psicològiques, i la seva secretària, Robin Ellacott.
Rowling, que manté el pseudònim tot i que ja fa uns
mesos que es va revelar que ella n’era l’autora, narra
la història d’una jove model amb problemes
emocionals que cau des del balcó en plena nit.
Tothom assumeix que ha sigut un suïcidi, excepte el
seu germà, que contracta els serveis de Cormoran.

JONATHAN BRADY / EFE

MÚSICA

El Festival de Jazz recorda
el llegat de Bebo Valdés

ridad Valdés –filla de Bebo–, el con-
trabaixista Javier Colina, el trom-
petista Jerry González i els pianis-
tes Javier Massó, Caramelo, Láza-
ra Cachao, Omar Sosa i Paloma
Manfugás, entre d’altres. “L’esperit
és barrejar la música de Bebo amb la
música que li agradava d’altres com-
positors, com ara Ernesto Lecuona
i Ignacio Cervantes”, diu Cararach.

Pel·lícules a la Filmoteca
El record a Bebo Valdés té un annex
cinematogràfic. La Filmoteca pro-
jectarà la pel·lícula Chico & Rita i el
documental Calle 54 els dies 26 i 27
d’octubre, respectivament. I el dia
28 la seu de la SGAE a Barcelona
acollirà la projecció del documental
Old man Bebo i una taula rodona en
què participaran Cararach, el cine-
asta Fernando Trueba i els músics
Chucho Valdés i Javier Colina.

El festival, que té un pressupost
d’un milió d’euros –com el 2012–,
començarà amb el Barcelona Jazz
Weekend els dies 11, 12 i 13 d’octu-
bre, que inclou un concert de les big
bands del Conservatori de Liceu i de
l’Escola de la Concepció al Parc del
Centre del Poblenou.e

Chucho Valdés, que va tocar una peça en la presentació del Festival
de Jazz, serà el protagonista de l’homenatge al seu pare. LORENZO DUASO

Chucho Valdés dedicarà una nit de rumba al seu pare

La música de Bebo Valdés serà la
gran protagonista de la 45a edició
del Festival de Jazz de Barcelona,
que se celebrarà de l’11 d’octubre al
30 de novembre. El seu fill Chucho
oferirà un concert especial.

XAVIER CERVANTES
BARCELONA. Bebo i Chucho Valdés,
pare i fill, tots dos mestres del jazz
afrocubà, van actuar plegats al Voll-
Damm Festival Internacional de
Jazz de Barcelona el 2008. Aquell
any Bebo va rebre la Medalla d’Or
del festival. “Va ser molt emocio-
nant. Quan va rebre la medalla, vaig
pensar: «Aquest és el meu pare»”,
explica Chucho Valdés, que aquest
any també serà condecorat pel fes-
tival. “El meu pare tenia un respec-
te molt gran per Barcelona. Això és
el que recordaré quan rebi la meda-
lla”, diu Chucho.

El llegat del pianista cubà mort el
22 de març serà un dels eixos d’una
programació que inclou un cente-
nar de concerts i altres activitats
que se celebraran en diferents es-
pais de Barcelona, Sant Cugat del
Vallès, Cerdanyola del Vallès i
l’Hospitalet de Llobregat de l’11
d’octubre al 30 de novembre. L’ho-
menatge tindrà un acte central,
Rumba per a Bebo, el 29 d’octubre a
la sala Barts. “Serà un concert a peu
dret, sense butaques, perquè la gent
pugui ballar”, explica Joan Anton
Cararach, director artístic del festi-
val des de fa deu anys. “Bebo va dir:
«Quan mori, no vull plorera. Poseu
rom, xocolata i música ballable»”,
recorda Chucho, que també actuarà
el 30 d’octubre al Palau de Música,
on presentarà el disc Border-Free.

El desig de Bebo es complirà en
un espectacle de gairebé tres hores
en què els Afro-Cuban Messengers
de Chucho Valdés seran la banda
base. També hi participaran els
rumbers Malongo, que protagonit-
zaran el que Cararach defineix com
“una missa dins de l’espectacle, com
una mena de cant gregorià amb
tambors”. La nit la completarà el
grup de ball Pasoadelante, dirigit
per Yunaisy Farray, i la col·labora-
ció especial de la cantant Mayra Ca-

● Saxophone Summit
Els saxofonistes Joe Lovano,
Ravi Coltrane i Davi Liebman
recordaran John Coltrane en la
inauguració oficial del festival,
el 19 d’octubre al Teatre-Audi-
tori de Sant Cugat.
● Dianne Reeves
La vocalista de Detroit Dianne
Reeves torna amb el disc Beau-
tiful life. Actuarà a Sant Cugat el
25 d’octubre.
● El trio ACS
Les sigles corresponen al pro-
jecte de la pianista Geri Allen,
la bateria Terri Lyne Carring-
ton i la contrabaixista Esperan-
za Spalding, que tocaran juntes
al Palau de la Música el 14 de
novembre.
● Jamie Cullum
El pianista britànic presentarà
el disc Momentum a la sala Barts
el 28 de novembre. Una vegada
més, Jamie Cullum ha aconse-
guit exhaurir totes les entrades.

Estrelles
de la 45a edició

TEATRE

El Tantarantana aposta pel talent local i el retrat social
ARA

BARCELONA. Carlos Be, Paco Mir,
Marta Carrasco, Ricard Gázquez i
Àngel Amazares seran al cartell de
la nova temporada del Teatre Tan-
tarantana, que aposta per “autors
catalans contemporanis” i “històri-
es actuals amb sentit de l’humor”,
segons el director del teatre, Julio
Álvarez. Les obres de la temporada
2013-2014 reflecteixen la realitat: la

crisi ha obligat els autors a crear es-
pectacles “que van a l’essència, se
centren en la paraula i l’actor i re-
nuncien a les escenografies”, diu Ál-
varez. Malgrat això, “no hi ha hagut
una reducció en la qualitat de les
obres, sinó que estem passant per
un moment creatiu molt bo”, afirma

La primera obra de la temporada
és Exhumació, de Carlos Be. Després
pujarà a l’escenari Roma, una comè-
dia de Paco Mir que narra l’inexora-

ble pas del temps en la vida d’una
parella. Ricard Gázquez presen-
tarà La llengua atabalada i Àngel
Amazares posarà en escena Coa-
ching, la història de dos polítics
que s’enfronten a les primàries.
El Tantarantana estrenarà B.
Flowers, l’última creació de Mar-
ta Carrasco i reposarà Si no ens
paguen, no paguem!, una versió de
Dario Fo, de qui es presentarà La
tigresa y otras historias.e


