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ART

Narro i l’exili
El Museu de l’Exili de la Jonquera exposa els
dibuixos inèdits que Josep Narro va fer durant
l’exili als camps del Rosselló.

CINEMA

‘La fossa’, de Pere Vilà
Lluís Homar, Emma Vilarasau i Josep M.
Domènech, entre els protagonistes de ‘La fossa’, la
nova i arriscada proposta del cineasta Pere Vilà.

ENTREVISTA

Jaume Ferrer Sancho
L’escriptor mallorquí Jaume Ferrer Sancho
publica la novel·la ‘Aians’, un retrat de l’illa a
través de diferents generacions.

NOVEL·LA

BCN World, en el punt de mira
Margarida Aritzeta torna al gènere policíac
amb una trama que té de rerefons el polèmic
projecte turístic BCN World.

L’actriu Cristina Genebat
ja s’ha guanyat el reconei-
xement amb les traduc-
cions d’obres de Wadji Mo-
uawad (Incendis, Cels),
Neil LaBute (Coses que dè-
iem avui)o David Mamet
(Oleanna, Els boscos).
Ara debuta com a autora
teatral, tot i que constru-
int a partir de l’estructura
de les diferents versions
dels Pastorets. L’obra es
representa al Club Capitol
i, tot i que ja han començat
les funcions de prèvies,
l’estrena està prevista per
dimarts.

Ho fa al costat dels seus
companys de viatge habi-
tual (Julio Manrique, Xa-
vier Ricart, Ivan Benet,
Marc Rodríguez, Ernest
Villegas, Mireia Aixalà,
Norbert Martínez i Albert

Ribalta). L’obra trasllada
aquest clàssic popular, tan
habitual en les programa-
cions nadalenques d’arreu
sobretot gràcies a les com-
panyies amateurs, al segle
XXI. Necessitava pregun-
tar-se què és això que
atrau tant d’aquest text,
reivindicar la celebració
d’un naixement com a nu-
cli de la celebració del Na-
dal. Ella només va anar a

veure, de petita, els Pasto-
rets i mai s’hi va sentir
massa atreta. Per Manri-
que la clau és que aquesta
Santa nit “apel·la a la mà-
gia perquè la vida adqui-
reixi algun significat”.

Ricart, que codirigeix
amb Manrique aquesta pe-
ça, admet que ell va fer
molts Pastorets en la seva
època amateur. I els recor-
da com l’oportunitat de
tornar a trobar-se amb els
companys d’escena, d’any
en any. Ben bé com ara, pe-
rò amb una nova visió que
permet transcendir la his-

tòria més enllà del Nadal.
També Ivan Benet va fer
Pastorets dels 3 als 18
anys. Quan es va fer pro-
fessional va repudiar
aquella època, però ara se
la mira amb més estima.
Per Benet, el mèrit
d’aquest text, que com-
mou, és l’aproximació que
ha fet una persona exter-
na al món del Lluquet i Ro-
velló. Tot i que Maria es
desplaça des del Raval, on
viu, fins a l’hospital de la
zona alta de Barcelona, el
part s’intueix, forçosa-
ment, natural. ■
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Santa,
inquieta i
màgica nit

Cristina Genebat es
reconcilia amb el Nadal en
el seu debut com a autora

Genebat i Ernest Villegas, Maria i Pep en l’obra (que es
veurà al Club Capitol), al metro del Liceu ■ FELIPE MENA

La versió urbana
apel·la a la màgia
de la celebració
d’un naixement,
amb una història
que commou

L’Orfeó Català reivindica
el seu paper d’introductor
a Catalunya de l’obra de
Johann Sebastian Bach
(una Missa en si menor el
1911 i la Passió segons
Sant Mateu el 1921) amb
la creació del nou cicle Pa-
lau 100 Bach, que s’inau-
gura avui amb el debut a
Barcelona tant del direc-
tor alemany Thomas Hen-
gelbrock com del Baltha-
sar Neumann Chor i el
Balthasar Neumann En-
semble, fundats per Hen-
gelbrock el 1991 i el 1995
respectivament. Inclòs
entre els vint millors cors
del món segons la revista
Gramophone, el Neu-
mann Chor interpretarà
la Missa en si menor,
BWV 232 en un recital
que començarà a les
20.30 h.

La resta del cicle pre-
sentarà el pianista Pierre-
Laurent Aimard, amb el
primer llibre d’El clavecí

ben temperat (15 de ge-
ner); Jordi Savall al capda-
vant de La Capella Reial i
Le Concert des Nations,
que afrontarà per primera
vegada i a petició del Palau
la Passió segons sant Ma-
teu (15 de març), i, final-
ment, la formació portu-
guesa Orquestra Barroca
Casa de Música dirigida
pel clavecinista alemany
Andreas Staier, que inter-
pretarà a més el paper de
solista en els Concerts per
a clavecí (1 de juny). ■

Hengelbrock
obre el ‘Palau
100 Bach’

Redacció
BARCELONA

El director alemany
debuta a Barcelona
en la inauguració
d’un cicle al Palau

Hengelbrock obre un cicle
dedicat a Bach ■ ARXIU


