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El retorn a Barcelona del
saxofonista Branford
Marsalis, que actuarà el 15
de novembre al Palau de la
Música, figura en la nova
remesa de confirmacions
del 46è Voll-Damm Festi-

val Internacional de Jazz
de Barcelona, que en dates
anteriors ja havia anun-
ciat les visites de Diana
Krall (10 d’octubre, en la
nit inaugural), Wayne
Shorter (28 d’octubre),
Chucho Valdés (4 de no-
vembre) o Paolo Conte (11
de novembre). Part de la
il·lustre saga dels Marsa-
lis, tota una institució jaz-
zística a Nova Orleans,
Branford actuarà al festi-
val en format de quartet.

L’aliança entre Medes-
ki, Martin & Wood i el gui-
tarrista John Scofield,
amb un nou disc (Juice),
d’altra banda, es podrà
tornar gaudir a Barcelona
el 18 de novembre al
Barts, sala on durant el
festival es faran concerts
com els del pianista Kenny
Barron amb l’històric con-
trabaixista Dave Holland
(5 de novembre), o el duo
entre Moritz von Oswald i
Francesco Tristano (28).

La part del programa
anunciada ahir es comple-
ta amb noms com ara Ja-
ques Morelenbaum Cello
Samba Trio (17 d’octu-
bre), The Campbell Bro-
thers (18 d’octubre, amb
un projecte en homenatge
a A love supreme, de John
Coltrane), Joachim Kühn
(23) o el pianista mallor-
quí Agustí Fernández
(que presentarà El labe-
rint de la memòria el 29
de novembre). ■

Branford Marsalis, al Voll-Damm Festival
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La cita jazzística durà
també a Barcelona
Medeski, Martin &
Wood i Scofield

Scofield, a l’esquerra, amb el trio Medeski, Martin & Wood,
amb els quals actuarà al novembre a Barcelona ■ ARXIU

Fira Tàrrega reivindica
ser viva els 365 dies de
l’any. Per això, poc a poc va
prodigant les presenta-
cions d’accions mesos
abans de l’estrena de la fi-
ra (de l’11 al 14 de setem-
bre). Aquesta tarda hi
ha dues presentacions de
projectes que s’aniran
modelant fins al dia d’es-
trena: es tracta de Som
(una peça a partir del tre-
ball amb un grup de
disminuïts psíquics, a la
mateixa residència Alba
de la ciutat) que impulsa
Ada Vilaró i Hacer que
suene una flor: la supervi-
vencia de las luciérnagas
del col·lectiu La Minimal.

Aquests assaigs obert
permeten posar a prova
fragments per poder con-
sultar després sobre la re-
cepció del missatge.

El 5 d’abril passat va
haver una altra sessió do-
ble dels Assajos Oberts.
Va ser el cas de Yo soy mi
mujer de (Los hermanos
Kray) que presentava el

monòleg dins de Cal Tre-
pat convertint l’antiga ofi-
cina en el museu de Char-
lotte von Mahlsdorf. 

La Fundació Collado
Van Hoestenberghe també
va presentar, en la runa
d’una antiga fàbrica Cons-
tructivo. La declaració de
principis és contundent:
Només poden subsistir els
pisos que allotgen vida. La
resta, caldria tirar-los a
terra.Aquesta és la tesi de
dos paletes que, mentre
s’omplen de pols els pul-
mons enderrocant l’inte-
rior d’un edifici, els agrada
lloar la feina dels que prac-
tiquen l’autoconstrucció

de manera espontània. Tot
i la possible imperfecció i
potser mal gust de l’edifici,
respira molta més vida que
els grans monuments pre-
potents que signen els
grans arquitectes per a or-
gull de l’alcalde de capital
de torn. Ernesto Collado i
Piero Steiner no cons-
trueixen uns personatges
realistes, els fabulen.

Però tot i la caricatura
descarnada de la política
cultural, aporten espais a
la intimitat. Perquè també
són capaços de regalar
flors, i prenen torrades
amb melmelada per es-
morzar. I també signen la
mort en accidents anò-

nims a peu d’obra. O sacri-
fiquen la ronyonada per a
la mirada d’un gratacels.

Greenwich & Docklands
Sis companyies catala-
nes d’arts escèniques
participaran aquest es-
tiu en el Greenwich and
Docklands International
Festival. Les companyies
que participen en la tro-
bada són Kamchàtka,
co.LABse, Cia La tal, Les
filles Föllen, Toti Toro-
nell & Pepa Plana, i la
Fundación Collado Van
Hoestenberghe, amb el
suport de Fira tàrrega. El
motor de Tàrrega és diè-
sel; no s’atura mai. ■

La fira de teatre convida 
a fer assajos oberts per
tastar la seva proposta
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Steiner i Collado a ‘Constructivo’ en l’assaig obert de l’abril
passat ■ FIRA TÀRREGA

Avui es proven
dos treballs; l’un
amb disminuïts
psíquics, i l’altre
fa una revisió del
passat personal

Estrelles de cinema com
Cameron Diaz o Rob Lowe
i productors de renom
com Luc Besson o Kevin
Feige, el president dels es-
tudis Marvel, participen
des de diumenge i fins de-
mà en la convenció Cineu-
ropa, que se celebra a Bar-
celona. Es tracta, segons
l’organització, de “la con-
venció d’exhibició i distri-
bució cinematogràfica
més gran i prestigiosa
d’Europa”, que reuneix
centenars de professio-
nals per conèixer novetats
provinents de Hollywood.

Walt Disney, Para-
mount, Sony, Warner i
Universal són alguns dels
grans estudis que aprofi-
ten aquesta trobada per
presentar les novetats de
cara a l’estiu o per més en-
davant. Així, avui mateix

són a Barcelona (i conce-
deixen entrevistes a
aquest diari i altres mit-
jans) Cameron Diaz, Ja-
son Segel i Rob Lowe, els
protagonistes de Sex tape:
algo pasa en la nube, co-
mèdia de Sony que s’estre-
na el 25 de juliol. Avui tam-
bé hi ha un acte amb Kevin
Feige, president dels estu-
dis Marvel, que presentarà
Guardianes de la galaxia,
amb estrena prevista pel
14 d’agost, i Jonas Rivera,
productor de Disney - Pi-
xar, que mostrarà les pri-
meres imatges d’Inside
out, projecte d’animació
que s’estrenarà el 2015.

Into the storm, film de
catàstrofes al voltant d’un
tornado, produït per War-
ner; The hundred-foot
journey, el darrer film de
Lasse Hallström, i Trans-
formers: La era de la ex-
tinción, la quarta entrega
de la saga, que s’estrena el
8 d’agost, són altres nove-
tats presentades en
aquesta convenció, que se
celebra a Barcelona des de
fa un parell d’anys. ■
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Cineuropa aplega a
Barcelona gent del
sector i intèrprets
com Cameron Diaz

Rob Lowe i Cameron Diaz presenten avui a Barcelona, a
exhibidors i premsa, ‘Sex tape: algo pasa en la nube’ ■ SONY


