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Cedés
d’avui
Alive 2007
Daft Punk
El duet francès segueix tra-
ient el màxim partit a la
seva gira mundial amb la
publicació d’aquest CD en
directe, editat en dues ver-
sions diferents (una normal
i una deluxe que inclou els
bisos), que parla molt bé,
un cop més, de la seva po-
sada en escena i del seu
xou en viu. Imponent, vi-
brant i efectiu al màxim.
(VIRGIN-EMI)

45:33
LCD
Soundsystem
No és un nou disc de LCD
Soundsystem, sinó la ses-
sió que James Murphy va
fer per a la multinacional
Nike. Circulava per Internet
des de feia mesos. Un es-
pectacle de ritme i melodia
originalment pensada per
anar a córrer amb l’iPod
però que funciona bé en al-
tres àmbits.
(DFA-EMI)

American
gangster
Jay-Z
El raper de Nova York troba
la inspiració perduda en el
darrer film de Ridley Scott,
del mateix títol, i ens brinda
el seu millor disc en uns
quants anys. Rimes ben
fetes i una producció musi-
cal que recupera l’essenci-
alitat funk-soul dels 70 són
les seves principals armes.
(ROC-A-FELLA-UNIVERSAL)

At the mall.
The remixes
Baron Zen
At the Mall, de Baron Zen,
ha estat un dels discos més
curiosos que s’han publicat
aquest any. I ara, el segell
Stones Throw decideix tor-
nar-lo a editar amb un se-
gon CD de remescles. Un
producte delirant, enregis-
trat fa prop de vint anys,
que reneix amb nous aires.
(STONES THROW-PIAS)

The sinking
of the Titanic
Gavin Bryars
Considerada l’obra mestra
de Gavin Bryars, també és
un dels cims de la música
contemporània. Ara, l’im-
pecable segell Touch publi-
ca la interpretació en direc-
te de la peça de Bryars amb
la presència del propi
autor, la formació de mú-
sics Alter Ego i el manipula-
dor de vinil Philip Jeck.
(TOUCH)

We walked in
song
The Innocence
Mission
Sempre han estat de un
dels secrets millors guar-
dats de l’escena folk-pop
nord-americana. I ara els
ha fitxat el segell francès
Fargo, tota una font de
prestigi intocable. En el
seu nou disc, mantenen a
to el seu folk a foc lent.
(FARGO-NAÏVE)

David
Broc

ElCircd’Hiverndel’Ateneu
de9Barrisvolfer‘click’
Redacció
BARCELONA

La dotzena edició del Circ
d’Hivern de l’Ateneu Popu-
lar 9 Barris trenca amb
l’habitual espectacle cir-
cense de números i aposta
aquest any per Click!, un
espectacle de circ amb es-
tructura teatral i amb
dansa contemporània, diri-

git pel membre fundador
de La Fura dels Baus Han-
sel Cereza i obert al públic
de demà fins al 7 de gener.

Les disciplines típica-
ment circenses com el tra-
pezi doble, el pal, les teles i
les acrobàcies de terra s’in-
tegren, juntament amb les
coreografies ideades per la
ballarina i coreògrafa bra-
silera Susana Goulart, en

l’eix dramàtic de la història
i les interpretacions dels di-
ferents artistes.

Click! narra la història
d’un home que neix i es
cria entre les bambolines
d’un teatre i que, després
del seu tancament, roman
en aquest espai escènic,
convertit en casa seva i aliè
al món exterior. Tot i això,
una nit de tempesta reuni-

rà set persones desconegu-
des al vell teatre, una situ-
ació que provocarà un clic
en la vida del protagonista,
interpretat per l’acròbata
Ignasi Gil.

“Esperem provocar un
clic en el panorama circen-
se i cultural de Catalunya”,
ha afirmat Cereza, que ha
reconegut que el circ conti-
nua sent “marginal” a Espa-
nya, a diferència d’Europa,
“on ja s’ha experimentat
més” amb aquesta discipli-
na. Cereza assegura que re-
cupera en aquest especta-
cle les seves arrels “fure-
res”. “Tenia una necessitat
vital de fer una proposta de
format íntim per aproxi-
mar-me al públic”, diu.■

Unviatgemàgic
ElTNCinauguraavuiel ‘Trendesomnis’,unmuntatge
multidisciplinari creatper JordiSabatés i JoanFont

Teresa Bruna
BARCELONA

El TNC proposa passar un
bocí de les festes partici-
pant en un viatge oníric
dalt d’un tren que travessa
totes les arts escèniques.
És el Tren de somnis, creat
pel músic i compositor
Jordi Sabatés, sota la direc-
ció de Joan Font. S’estrena
aquesta nit a la Sala Tallers
i estarà en marxa fins al 6
de gener.

La proposta parteix dels
espectacles que Jordi Saba-
tés ja fa temps que passeja
per les sales: la interpreta-
ció al piano de temes musi-
cals compostos expressa-
ment per ell, en homenat-
ge als grans mestres del
cinema mut. N’ha fet qua-
tre: Nosferatu en concert,

El món màgic de Georges
Méliès, Keatoniana (Un
somni de Buster Keaton) i
Música per a una il·lusió:
univers Chaumon.

Joan Font, director de
Comediants i també asses-
sor del TNC, va proposar a
Sabatés de fer un únic es-
pectacle amb un fragment
de cada un dels quatre.
“Hem fet un muntatge que
barreja la música amb el ci-
nema, la màgia, el ball de
percussió i el teatre”, diu.
Entre cada una de les qua-
tre parts, hi ha intervenci-
ons en directe en les quals
han participat Enric Magoo,
com a assessor de màgia,
Teresa García Valenzuela
(actriu i ballarina), Marc
Montserrat (actor i mag) i la
Camut Band interpretant el
ball de percussió. Per Font,

“ha estat una manera de re-
cuperar les tres dimensi-
ons: la música, el cinema i la
funció en directe, en un en-
tramat de sentiments i
emocions que resulta molt
adequat per venir a veure
en família”. I és que el mun-
tatge es pot veure des de la
mirada d’un nen que riu
amb els gags de Keaton i es
fascina amb la fantasia de
Chaumon i Méliès fins a la
dels seus acompanyants,
que faran un repàs d’una
etapa del cinema rotunda-
ment creativa.

El tren dels Lumière
El viatge acaba amb l’in-
vent de la màquina de cine-
ma. La primera imatge que
els Germans Lumière van
realitzar va ser la d’un tren
que entrava per la pantalla.

“El nostre és un viatge al
temps i a l’espai, en un re-
coneixement a aquest
món”, diu Joan Font.

Amb aquesta barreja
multidisciplinària, el Tren
de somnis fa l’ullet al mag
Houdini, el que va portar la
màgia al teatre. Però no
només a ell: porta el subtí-
tol d’El vell poema de la
màquina Singer, una refe-
rència a El paseo de Buster
Keaton, un text teatral de
Lorca en què utilitza la me-
tàfora d’un vell poema de la
màquina de cosir per fer re-
ferència al projector.

Tren de somnis forma
part del programa de Nadal
del TNC. Vol dir que és un
dels espectacles que es be-
neficien de l’abonament El
Nacional petit + Nadal, de
48 € (cinc espectacles). ■

Jordi Sabatés i Joan Font proposen un viatge oníric dalt d’un tren que travessa totes les arts escèniques ■ DAVID RUANO




