
Recomanem...
Torna Tony Ronald!
per J. A.

COMPRAR I BEURE
Botiga ARTTE

per Adriano Luciani

Dijous 23
Marc Parrot. Mons personals,
cançons imprevisibles, lletres
insòlites. Marc Parrot presenta
Sortir per la finestra, vuitè disc
de l’artista. L’Auditori, 21.00 (15
euros).

Ty Segall. La sala defineix els
seus concerts com un acte on es
pot esperar “pogos, suor,
cervesa i felicitat”. Res més a dir.
Garatge per les orelles. Apolo,
22.00 (19 euros).

Divendres 24
Roger Mas. Sota el nom Roger
Mas torna pel camí de les serps,

el cantautor fa gira en solitari
repassant el seu repertori més
fosc. Centre Musical Roca
Umbert. Terrassa, 22.00 (15
euros).

Mood. Pop rock i derivats —ga-
ratge rock, grunge i pop
britànic— des de Barcelona. El
trio presenta Electric Overdose,
primer disc. Barts, 22.00 (10
euros).

Perucho’s. L’heterodòxia gairebé
inclassificable de Perucho’s torna
amb un nou disc, titulat 2.014. La
llibertat total és el nord del grup.
Heliogàbal, 21.20 (gratuït).

Marinah i Chicuelo. Dins el ci-
cle Connexions, confrontació i
agermanament de dos artistes
a la recerca d’un llenguatge
comú adaptant lletres i
cançons. Apolo, 21.00 (14
euros).

Allah-Las. Des de Los Angeles,
rock-and-roll, garatge i folk una
mica esbojarrat. Presenten el
seu segon treball, Worship The
Sun. Apolo, 21.45 (19 euros).

Dimarts 28
Wayne Shorter. Un quartet es-
tel·lar conformat per Danilo
Pérez, John Patitucci i Brian

Blade amb el disc Without A
Net a la recambra. L’Auditori,
21.00 (de 26 a 56 euros).

Satellites. Des de Palma,
aquest grup ja veterà presenta
el seu darrer treball de pop i
rock, La singularitat i la fracció.
Almo2Bar, 21.00 (entre 6 i 8
euros).

Dimecres 29
Zakir Hussain. Ritme i melodia
en improvisacions de taula a
càrrec d’aquest virtuós
acompanyat pels Masters Of
Percussion. Barts, 21.00 (20 a
36 euros).

O
nze dies per projectar 49
títols del millor cinema
documental sobre músi-

ca. Són les xifres del festival Bee-
feater In-Edit d’enguany, que
arrenca avui i s’estendrà fins al
2 de novembre a les sales dels
cinemes Aribau. Amb una pro-
gramació eclèctica que inclou
des d’orquestres de música clàs-
sica iranianes fins a la vida d’un
gringo mariachi o la drag queen
Divine, l’In-Edit demostra en
aquesta dotzena edició el seu
arrelament en l’agenda de cer-

tàmens ineludibles de la ciutat:
“I mira que en engegar la prime-
ra edició, la nostra màxima as-
piració era només sortir-ne
vius”, fa broma el director del
festival, Cristian Pascual.

L’In-Edit comença avui a les
21 h amb Pulp: A film about Life,
Death and Supermarkets, una
cinta que s’infiltra a la ciutat de
Sheffield per furgar en els orí-
gens de la mítica banda brità-
nica. Una altra de les apostes for-
tes d’enguany és 20.000 days on
Earth, que trepitja el terreny de

la ficció mentre segueix un dia
de la vida del músic australià
Nick Cave, una “producció es-
pectacular que aconsegueix so-
brepassar els límits del docu-
mental musical”, precisa Pas-
cual, que també aventura que
aquesta “és la més encaminada
a ser nominada pels Oscar”. El
llistó està alt: tant l’any passat
com l’anterior van ser films pre-
sentats a l’In-Edit els que es van
emportar l’estatueta daurada al
millor documental.

Els títols locals d’aquesta edi-

ció, d’altra banda, destapen els
aspectesmés underground del pa-
norama musical barceloní. És el
cas d’Un lloc on caure mort, que
acompanya el cantant d’un grup
de punk d’Hostalric en el seu pe-
riple vital com a pare de família i
consumidor de cocaïna i gin-
tònics; de la seva banda, This is
the unfinished story of The Mis-
sing Leech indaga en l’antifolk de
Maurici Rivera, mentre que I
need a Dodge! reconstrueix els
dies de Joe Strummer a Grana-
da, després d’haver fugit de The

Clash (banda que liderava) en
ple període depressiu. Enguany,
les activitats paral·leles del festi-
val inclouen novetats com l’In-
Edit radio show, un programa de
ràdio gravat en directe des d’una
de les sales, amb 250 persones de
públic. La programació Doc Ali-
ve convida a tocar en viu els pro-
tagonistes de les pel·lícules.

Prendre un te a l’Índia no ha estat
mai un simple acte material adre-
çat a apagar la set. El moment del
te, com vol la tradició, és una peti-
ta forma d’art i bellesa que alimen-
ta l’harmonia i la possibilitat de
compartir. A través d’Artte, un
nou espai polièdric de trobada si-
tuat enmig de l’Eixample, també
Barcelona pot presumir d’un petit
tros de l’Índia al centre.

Apropar la pràctica del te i les
seves varietats al públic. Aquest és
l’objectiu de Mario Fradera, impul-

sor i propietari de l’espai Artte,
que pretén occidentalitzar el con-
cepte mateix de saló de te mit-
jançant la barreja, entre altres co-
ses, d’un bistrot, una àrea per a la

difusió artística i
una plataforma
de suport a pro-
postes de crowd-
founding. Rebos-
teria casolana,
actuacions de
música clàssica i
jazz, cabaret i
una botiga espe-
cialitzada en te
on els clients po-
dran comprar i
experimentar in-

fusions provinents de la Xina, el
Vietnam, Sri Lanka, l’Índia, el Japó
i Àfrica

Artte. Muntaner, 83. www.artte.es

FESTIVAL IN-EDIT
Cinemes Aribau
Fins al 2 de novembre

Concerts

Pulp, Nick Cave i
Strummer, alguns dels
artistes que tracten
les cintes de l’In-Edit

Fotogrames de música

Una imatge del documental American Interior, que s’exhibeix al festival In-Edit.

A
rrenca avui a Barcelona
el XI Festival Shakespea-
re—aquestmiracle de vo-

luntat i amor al Bard—, carregat
de cites ineludibles per a qualse-
vol bon aficionat al teatre. I ho fa
(21 h) amb magnificència a la
seuprincipal, la Biblioteca deCa-
talunya, amb la versió de David
Selvas i Sergi Pompermayer de
Timó d’Atenes, una obra que es
veu poc (la vamuntar als seixan-
ta Peter Brook —el seu especta-
cle The suit es representa aquest
capde setmanaal TemporadaAl-
ta—, i el 1991 Ariel García Valdés
al Lliure, amb LluísHomar), i en
la qual els diners, els problemes
financers i la ruïna són part im-
portant. S’hi diuen coses com
que “la política s’asseu sobre la
consciència”. JulioManrique en-
carna aquest Timó protagonista,
home generós però d’imprudent
i ingènua llarguesa convertit en
un cínic misantrop. La versió,
amb Marta Marco i Mireia
Aixalà en el repartiment, està si-
tuada, amb molt bon sentit de
l’oportunitat, a l’Atenes actual
de la crisi.

Unaltre granpersonatge sha-
kespearià, Desdèmona, es des-
prèn d’Otel·lo per explicar la se-
va versió dels fets en la comèdia
de Paula Vogel que es presenta
dissabte a la mateixa Biblioteca.
També allà, el dia 26 s’ofereixUp
all night, versió contemporània
d’El somni d’una nit d’estiu. El 28
seguirà Nit de reis, per Els Pira-
tes Teatre, i tancaran el 29 Les
Antonietes amb Shake-Spirit, ho-
menatge pluridisciplinari al dra-
maturg.

El festival inclou unes inte-
ressantíssimes lectures a càrrec
de grans noms del nostre tea-
tre: Xavier Albertí es ficarà en la
pell del Caliban de La tempesta
amb el monòleg d’Agustí Bartra
El gos geomètric (demà); Lluís
Soler serà Birman, un actor que
assaja el paper de Duncan a
Macbeth (diumenge), i Mario
Gas al·ludirà a Lear a La caça de
l’home d’Albert Balasch (di-
lluns). Un espectacle sobre Ha-
mlet per a adolescents (al Ro-
mea) i altres activitats paral·le-
les (unmix de teatre i música al
Macba sobre Coriolà, vermuts
amb Joan Ollé i Pau Carrió...)
completen el festival.

‘Timó d’Atenes’
obre el festival
Shakespeare

Tony Ronald —nascut Siegfried
Andre den Boer Kramer a Arn-
hem (!) el 1941— segueix al peu
del canó. Dilluns a les 21 h, a Luz
de Gas, la festa Recordant Tony
Ronald (12 euros) l’homenatjarà
en el dia que faria 73 anys. Hi
actuaran amics com Pere Gené
de Lone Star, Leslie dels Sirex i
Santi Carulla dels Mustang, i es
presentarà un disc pòstum,
Grandes baladas.

Anna Pazos

Jacinto Antón

QUADERN Dijous, 23 d’octubre del 2014 AGENDA. 7


