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MÚSICA

La mítica banda britànica The
Who, emblema del moviment
mod, creadora de Tommy, la
primera òpera rock i autora
del disc conceptual Quadrop-
henia, que va tenir una adap-
tació cinematogràfica, és la
protagonista del documental
The Who: Live in The Hyde
Park. El film s’estrenarà als ci-
nemes el 15 d’octubre i recull
un macro concert que el grup
va celebrar a Londres amb
motiu dels seus 50 anys de
carrera. El documental també
inclouentrevistes exclusives
de la versió cinematogràfica.
Els cinemes que projectaran
el documental són Cinesa
Diagonal, Cinesa Diagonal
Mar , Cinesa Parc Vallés, Cine-
sa San Cugat, Renoir Florida-
blanca, Cinemes Girona , Boli-
che, Cinesa Mataró i Cines
Full HD ■ REDACCIÓ

Yo La Tengo i Mogwai són els
caps de cartell de la primera
edició del Tibidabo Live Festi-
val, que se celebrarà el 4 i el 5
de setembre al Parc d’Atrac-
cions del Tibidabo. Belako,
Black Box Red, Niña Coyote
eta Chico Tornado, Rafael
Berrio, Ocellot, Els Bracco,
Ghost Number & His Tipsy
Gipsyes, Eraul, Pet Fennec, Al-
bert Cavalier i The Young Wait
completen el cartell d’aquest
festival, que té la peculiaritat

El Maldà s’alia amb el
cabaret i la literatura

El Best of the Fest
holandès convida
Catalunya

Molta ambició per a una sala
de petites dimensions. El Mal-
dà encara la nova temporada
buscant la complicitat de jo-
ves creadors amb artistes de
llarg recorregut (com pot ser
el cas de Xicu Masó que pre-
sentarà La mel, un muntatge
estrenat fa una dècada al
Temporada Alta, que ara refà
de nou) i acull muntatges ins-
pirant-se amb universos lite-
raris (com Pessoa, Shakes-
peare, Pere Calders, rondalles
mallorquines o Patricia Highs-
mith) per traspassar-los so-
vint a un món desinhibit. Els
cabarets dels dilluns que pro-
tagonitzen membres d’Els Pi-
rates (la companyia que pro-
grama la sala del carrer del Pi
de Barcelona), per exemple,
s’aniran construint a partir de
les referències actuals i amb

Un concert de The
Who, estrena als
cinemes catalans

Yo La Tengo, al Tibidabo El Best of the Fest convida 9
companyies catalanes en
aquesta edició que es realitza
a Eindhoven (Holanda,) del 3
al 6 de setembre. Els convi-
dats són Luna (Entre dos
Mundos); Brodas Bros (Con-
cierto Concepto); Agrupación
Señor Serrano: (A House in
Asia i Katastrophe); Sala Àtri-
um, (Confidenciès a Al·là, a la
foto); Roberto Olivan (Lonely
Together); Manolo Alcántara
(Rudo); Stratum Grandma’s,
impulsat per l’Antic Teatre i In-
crepación Danza: XX.■ J.B.
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que els espectadors podran
utilitzar les atraccions delparc
mentre sona la música en di-
recte. Dos escenaris acolliran
set concerts diaris que es pro-
longaran des de les set del
vespre fins a la mitjanit. Els or-
ganitzadors busquen “un fes-
tival amable i còmode per a
tots els públics”, de l’estil del
Kutxa Kultur Festibala, queor-
ganitzen des de fa 4 anys a la
muntanya d’Igeldo de Sant
Sebastià. ■ AGÊNCIES

tres àmbits temàtics. Es dirà
Balneari Maldà i la temàtica
trimestral serà la identitat;
l’eucació; i el poder. De la tem-
porada passada, rescaten The
Feliuettes, un musical desen-
fadat a partir de la discografia
de Núria Feliu i Llarg dinar de
Nadal. Clara Peya i David Pin-
tó que, van fer el musical Ma-
res i filles l’any passat, presen-
ten, ara, Homes foscos, una
peça amb una història intri-
gant. A canvi de La nit just
abans dels boscos (que es feia
a les galeries, no a la sala), en-
guany es prepara Abans, una
nova mirada sobre la indigèn-
cia.El Maldà incorpora el tea-
tre de gest. Ho fa amb la Cia
Vòltala. Un treball que beu del
Tot esperant Godot de Bec-
kett, però també de Vian,
Chaplin o Tati. ■ J.B.

ARXIU

Els dies 4, 5 i 6 de setem-
bre tindrà lloc a Cotlliure
el festival del llibre D’una
mar a l’altra que manté
l’objectiu de crear anual-
ment lligams amb altres
horitzons literaris i terri-
torials. El coordinador del
festival, Gildas Giradeau,
explica que en aquesta
edició la Mediterrània se-
rà el centre de la trobada,
i el punt de vista que s’ofe-
rirà serà el de les dones.
Per tant, amb el lema de la
Mediterrània en femení,
quatre dones escriptores,
vingudes de quatre ribes
diferents, donaran la seva
experiència de dones de
lletres en el seu país.

Les convidades del fes-
tival són l’autora de cò-
mics tunisiana Gihèn Ben
Mahmoud; l’autora ara-
gonesa establerta a Bar-
celona, Cristina Fallarás;
la periodista turca Mine
Kirrikanat, i l’escriptora
italiana Diana Lama. A
més, estaran acompanya-
des per més d’una cin-
quantena d’autors que es
repartiran entre els es-
tands de les tres llibreries

que participen en el festi-
val: la Llibreria Torcatis,
la Llibreria Catalana i Les
joyeux Bouquinistes, a
més d’una quinzena

d’editors que hi exposa-
ran les seves novetats i ca-
tàlegs d’autors.

Al llarg d’aquest cap de
setmana, en el festival hi
haurà taules rodones i ta-
llers, trobades i conferèn-
cies literàries o maríti-
mes, projeccions i debats,
i un passeig literari el diu-
menge al matí. Aquesta
jornada estarà dedicada
especialment als escrip-
tors vinculats a Cotlliure,
com ara Patrick O’Brian,

Antonio Machado i Jean
Marc Reiser.

O’Brian, que està en-
terrat a Cotlliure, va es-
criure una sèrie de vint
novel·les ambientades en
l’armada reial anglesa du-
rant les Guerres Napoleò-
niques, i centrades en
l’amistat del capità Jack
Aubrey i el metge irlan-
dès-català Stephen Matu-
rin. Machado va morir a
Cotlliure el 22 de febrer
del 1939 mentre anava a

l’exili amb la seva mare,
que va morir amb tres
dies de diferència. La seva
tomba és molt visitada.
Reiser, que feia estades a
la vila, era un autor de cò-
mics francès que va parti-
cipar en la fundació de la
revista d’humor satíric
Hara Kiri i més tard a
Charlie Hebdo.

Per Gildas Girodeau, el
festival de Cotlliure s’obre
a altres literatures, perquè
contràriament a una idea

preconcebuda, el Mediter-
rani no és pas una fronte-
ra, és un país en si. Avui
travessat per drames, tra-
gèdies i llàgrimes. “La cul-
tura pot permetre millo-
rar, comprendre i e mos-
trar els punts de coinci-
dència. Cotlliure és una vi-
la de pintors i de literats, i
dóna la mà als seus ger-
mans i germanes. Les do-
nes saben molt millor que
els homes com s’ha de
construir la pau.” ■
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La mar i les dones, a Cotlliure
El festival del llibre ‘D’una mar a l’altra’, que se celebra els dies 4, 5 i 6 de
setembre, convida quatre escriptores de diferents països de la Mediterrània

D’esquerra a dreta, la periodista turca Mine G. Kirrikanat; l’escriptora i periodista Cristina Fallarás; la il·lustradora tunisiana Gihèn Ben Mahmoud, i l’escriptora
italiana Diana Lama, són les quatre autores que explicaran els seves experiències a Cotlliure ■ FESTIVAL DEL LLIBRE DE COTLLIURE 

Cotlliure
homenatja
Patrick O’Brian,
Antonio
Machado i Jean
Marc Reiser


