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loniousMonk i una dansa que
és metàfora de la vida, una de
les poques activitats en les
quals cos i ment es posen a la
mateixa longitudd’ona.
“Molt delmeu treball es ba

sa en trobades amb actors,
músics, ballarins, pintors, es
criptors... Amb Kris Defoort

ens coneixem fa
molt de temps i
ens interessa la
feina de l’altre i
després d’haver
pensat diverses

vegadestreballarjunts,aques
ta vegada va poder ser”, asse
nyala l’actor, que explica que
Anoldmonkésunaobra sobre
l’energia i lavitalitat,quemos
tra que fins i tot si el cos es fa
vell, lament pot estar prou jo
veperballar.DePauwreflexi
ona:“Entincgairebé64,coma

la cançó dels Beatles, i accep
tar l’edat és un treball a temps
complet.La joventuteternaés
un somni i sempre he preferit
la realitat queels somnis”.
El títol de l’obra ésun jocde

paraules en el qual monk és
tant el cognomdeThelonious
Monk com la paraula monjo.

“Hi ha la música deMonk i el
fet que els homes de mitjana
edat sovint tenen el desig de
silenci i solitud, com si in
tentessin convertirse en un
monjo”, diu.
Quant a la música, afirma:

“Hi ha alguna cosa malen
coniosa en lamúsica deMonk
ialhorahihahumor.Unacosa
moltdifícil enmúsica: humor!
LamúsicadeMonktéel ritme
exacte i el sentiment per aju
darme a explicar la histò
ria”.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L’actor belga Josse
de Pauw torna al
Festival Tempo
rada Alta. Ja va

triomfar com a protagonista
d’El cor de les tenebres, la gran

adaptació de la
novel∙la de Jo
seph Conrad feta
per Guy Cassiers,
expert a portar al
teatre la gran lite
ratura europea. Ara De Pauw
torna –actua avui al teatre de
Salt– amb un projecte propi i
moltpersonal:Anoldmonk,en
col∙laboració estreta amb el
pianista Kris Defoort, que és
tot un crit d’energia i vitalitat
en el qual hi ha text –de De
Pauw i música del gran The
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Ladansade la vida

Josse de Pauw
en una escena
d’An oldmonk,
que es
representa al
teatre de Salt
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Barcelona ciutat

Swingui Qui Vingui @ Poblenou. Ball
de swing a l’aire lliure amb dj en dife-
rents espais populars de Barcelona i
rodalies.
Rambla del Poblenou 42. (De 12 h a
14.30 h).

FleaMarket.Mercat de segonamàon
es poden trobar petits tresors en for-
ma de llibre, disc, roba, comple-
ments de moda...
Plaça Blanquerna, 1. (De 10 h a 18 h).

El violí d’Isabelle Faust i laprimera sim-
fonia de Xostakóvitx. Darrer dia en
què la violinista alemanya interpreta
el Concert per a violí núm. 1 de Prokó-
fiev i la primera simfonia de Xostakó-
vitx.
L’Auditori. Lepant, 150. (11 h). De 10 a
56 euros.

La ciutat quemirava cap al futur. Itine-
rari urbà per viure l’impacte de la re-
volució industrial en la gent de Barce-
lona i la influència d’Europa i la seva
arquitectura.
El Born Centre Cultural. Plaça Comercial,
12. (12 h). 7,50 euros.

Llenceria literària.Breu xou a propòsit
del gènere més petit de la literatura,
els microrrelats. Es llegeixen micro-
contes de Max Aub, Julio Cortázar,
Juan Ramón Jiménez, Franz Kafka i
Ana María Matute, entre d’altres.
Heliogàbal. Ramon y Cajal, 80.
(12.30 h).

‘RocanrolCor’. Estrena en pantalla
gran d’aquest documental sobre en
Nando Caballero, artista que va tenir
un infart i una operació de cor. El do-
cumental mostra la seva evolució en
aquest període de convalescència i
com ajuda la música a refer-se
d’aquesta situació.
Cinemes Texas. Bailèn, 205. (12.45 h).

Casa Lleó i Morea i casa Amatller. Visi-
tes combinades a aquests dos edificis
modernistes que formen part de la
Mansanade laDiscòrdia i queperme-
ten al visitant viure una exclusiva ex-
periència queel transportarà a laBar-
celona de principis del segle XX.
Casa Lleó i Morera. Passeig de Gràcia,
35. (17 h). 21 euros.

‘Mediterrànies’. Presentació d’aquest
disc de Montserrat Torrents, que ha
dedicat la seva trajectòria a la com-
posició. A càrrec deNexus PianoDuo.
Teatre de Sarrià. Pare Miquel de Sarrià,
8. (18 h).

Concert solidari. Missa criolla amb
l’actuació de la jove formació coral
Cor Scandicus junt amb el tenor Félix
Merino i el baríton Fabián Reynolds.
Església de Sant Gaietà. Consell de Cent,
293. (18 h). 10 euros.

‘Aurora’.Darrer dia en què s’interpre-
ta aquesta obra d’Alessandro Sciarro-
ni sobre el pas del temps que neix de
la reflexió sobre la disciplina esporti-
va en general i en particular sobre el
joc del golbol, esport per a cecs i defi-
cients visuals.
Mercat de les Flors. Lleida, 59. (18 h).
18 euros.

Jam session. Actuació de pop, rock i
blues a càrrec de la cantant Brigitte i
del David “Sam” Quartet.
JazzSí Club. Requesens, 2. (18.30 h).
6 euros.

Música improvisada. Arrenca aquest
cicle d’experiències musicals úniques
i irrepetibles amb la violinista tunisia-
na Iasmine Azaiez, solista reconegu-
da internacionalment que improvisa-
rà en un concert on ningú pot preveu-
re què passarà.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6. (20.30
h). 10 euros.

Cinquena setmana de l’humor llatino-
americà. Espectacle Improversátiles a
càrrec dels actors cubans Alexis Díaz
Pimienta i Axel Díaz amb la presenta-
ció de Javier Coronas. Es tracta d’una
obra d’improvisació poètica que fusi-
ona la poesia escrita i les arts escèni-
ques.
Teatre Goya. Joaquim Costa, 68. (21 h).
12 euros.

9aMostra de CinemaÀrab iMediterra-
ni de Catalunya. Presentació del film
d’Anna Roussillon, Je suis le peuple,
permitjà del qual documenta els can-
vis a Egipte d’ençà de l’esclat de la
primavera àrab. Amb aquesta projec-
ció es posa fi a aquesta edició.
Filmoteca de Catalunya. Salvador Seguí,
1. (21 h). 4 euros.

!El gran actor belga Josse de Pauw, ben conegut al Temporada Alta
per haver protagonitzat ‘El cor de les tenebres’ de Guy Cassiers,
arriba aquest any al festival amb un projecte propi: ‘An old monk’,
una obra sobre l’energia i la vitalitat fins i tot quan el cos es torna
vell. Un projecte banyat per la música de Thelonious Monk

‘AN OLDMONK’
Festival Temporada Alta

Teatre de Salt
Diumenge 8 de novembre
www.temporada-alta.net
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