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Les cites d'avui

► ► MÚSICA
ALBERTSAE^Z

El jove pianista vaienciá (23 anys)
encap9aia Kalífactors, un combo sense
limits estilistics.
Luz de Gas (Muntaner, 246).
22.00 h. 2.500 pessetes (15 euros).

► ► MÚSICA
ULA DOWNS

La cantant nord-americana inteipreta
peces a mig camí entre el jazz, la
ranxera, el blues i la bossa nova.
L'ESpai (trav. de Grácia, 63).
22.00 h. 2.500 pessetes (T5 euros).

► ► MÚSICA
BARCELONA SINFONIETTA

L'orquestra que dirígeíx Francesc
Uongueras actúa al Primer Palau
Palau de la Música (Sant Francesc
de Paula, 2). 21,00 hores.
900 pessetes (5,4 euros).

► ► TEATRE
'DON JUAN TENORIO'

Pepe Otal dirigeix aquest muntatge de
títelies, convidat per la Setmana de
Trtelles dei Malio.

Teatre Mallo (Fusína, 3). 22.00
hores. 1.500 pessetes (9 euros).

► MÚSICA.
JERRY GONZALEZ REINAUGURA
LACOVADELDRAC

El trompetista i percussionista, una de
les estrelles de Calle 54, és
l'encarregat de despertar La Cova del
Drac, ara Jazz Room, d'una letargía
imposada per les últimas obres de
reforma de ia sala. El jazzman amb
ánima de rumber recuperará a
l'escenari els esperíts del jazz invocant
ritmes afrocubans. El recinte es
reconverteíx en discoteca després de
cada actuació.
La Cova del Drac (Vallmajor, 33).
23.00 h. 2.000 pessetes (12 euros).

MÚSICA
POLEt ÁNGEL MOUNA
Stefan Betke és un deis Ideálegs del
dub minimalista des del seu álies: Pote.
Després d'ell punxará Ángel Molina.
Sala Moog (Are del Teatre, 3).
00.00 h. 2.000 pessetes (12 euros).

Encara pot veure

► ► CIRC
CIRCUS OZ

Un espectacte d'artistes australians pie
de tentaste, color, mágte i molt humor.
L'Escenari de la Monumental. 21.30
hores. Diversos preus. Vegin
cartellera.

► ► CINE
'LA DAMA DE LES ONZE'

Ocasió per veure la primera peMtcula
de Jean Devaivre, amb un repartiment
encap^aiat per Paúl Meurísse. Comedia
tentástica i policíaca.
Filmoteca. 22.00 hores.

► ► CINE
'CLARA y ELENA'

Verónica Porqué i Carmen Maura, que
no actuaven juntes en una peMícula
des de tete 17 anys, son dues
germanos que ho comparteíxen tot
Diversos cines. Consultar cartellera.

CINE
'FAUSTO

Primera experiéncte cinemata)gráfíca
de te Rira déte Baus, amb Eduard
Fernández, Miguel Ángel Solá i Najwa
Nímii.
Comedia. Consultar cartellera.
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'  TMTBE
'LA FUERZA DE LA
COSTUMBRE', un
gran Bernhard

GRUP El Canto de la Cabra
TEATRE Nou Tantarantana
ESTRENA 14 de novembre del 2001 •

Musical i sarcástica, atro? i
ridicula. Thomas Bernhard
(1931-1989), narrador, poeta i
draraaturg austríac fortament
compromés, de qui no fa gaire
vam veure al Teatre Nacional la
plaga deis herois, ha instal-lat ara
al Nou Tantarantana Lo fuerza de
la costumbre, un deis seus millors
textos.

Garibaldi, director de circ,
obliga els seus actors a assajar el

quintet La trucha, de Schubert.
El malabarista, el domador, el
pallasso, la seva propia neta; ca
da personatge haurá de tocar
un instrument. Una divertida i
cruel metáfora de la societat
europea d'aquest últim segle.

L'obra la va muntár en ca-
talá Jordi Mesalles i ara s'exhi-
beix en una espléndida produc-
ció del grup El Canto de la Ca
bra, de Madrid. Al llarg de poc
mes d'una hora, els personatges
es transformen en altres perso
natges per portar a l'espectador
les angoixes, els dubtes, les con-
tradiccions d'aquesta societat.
Mes que argument, Bernhard
mostra momehts, situacions,
sempre en la línia de la tragi
comedia, sempre creant una de-
terminada atmosfera, mig
poética mig esperpéntica, que
va bé al text original.

Una imatge de l'obra.

La fuerza de la costumbre és una
obra rabiosament contem-
poránia, que la direcció de Juan
Úbeda llegeix, al seu tom, des de
la més radical contempora-

neitat. És un espectacle que té
una for^a enorme i raanté l'es
pectador agafat des de la primera-
escena. Una representació lúdi-
ca. en la qual s'entra amb facili-

tat i que, una vegada ha agafat
l'espectador, el fustiga amb una
gran duresa.

El muntatge té alguna cosa de
cerimonia, de ritual, en el qual la
música cobra un protagonisme
molt ciar. El muntatge juga amb
Texcentricitat que presideix tota
ractuació del director Garibaldi
(magníñcament encarnar per
l'actriu Eloísa Gáivez), queja fa
més de 20 anys que intenta que
els seus músics toquin a la per-
fecdó el quintet La trucha.

El Canto de la Cabra ofereix
una rigorosa, atractiva i solida re
presentació, recomanable des de
tots els angles per ais bons afido-
nats al teatre. O
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Un gran espectacle, divertít,
cnjel, musical i directe a
i'estómac.

ESCOLARIA DE
MONTSERRAT
CAPEELA DE MÚSICA
DE MONTSERRAT
IORQOESTA CIÜOAO
OE GRANADA
Ruth Rosiqué, soprano. Marisa
Martins, contraít. Lambert Ciíment,
tenor. Pau Bordas, baix. Eduard
Martínez, orgue. Manuel
Valdivieso, direcció.

T5,
CAIXA CATALUNYA '

CICLE 0EC0NCERTS75éAnSARI
OE CAIXA CATALONYA

Dlmarts 4 de desembre
a les 21 hores. Cornellá
de Llobregat, l'Auditori.

Dimecres 5 de desembre
a les 21 hores. Barcelona,
Basílica de Santa María
dei Mar.

DIJous 6 de desembre
a les 16.30 hores. Basílica
de Montserrat.
Concert per invitació.

Obres de F. J. Haydn
i F. Mendeissohn.

FUNDACIÓ CAIXA CATALUNYA

Preu: 2.000 ptes.
25 % de descompte per a
clients de Caixa Catalunya

Los diálogos son brillantes, creíbles y, por encima de las palabras,
consigue momentos mágicos entre el padre y el hijo y,

sobre todo, entre et padre y la madre.
Diego Muñoz.* U VANGUARDIA

NORMA

ALFANDRO
RICARDO

DARÍN
HECTOR

ALTE RIO

. SELECCIONADA PORARGENTINA PARA OPTAR AL OSCAR
46 SEMINCI DE VALLADOLID I

ESPIGA DE PLATA-PREMIO DEL PÚBLICO

EL HIJOS NOVIA
DIRIGIDA POR JUAN JOSÉ CAMPANELLA

9
ne?f.'s

TfelMíffiBil fftlMS.S-.W

PAan. TODOS LOS ráBLKHIS

idCaAoi

PROXIMO VIERNES ESTRENO

lltIIPJ'J|.?T|i|AlHNMIil4.-WII

1
CJNESf

ll iUUMZ I mou llwju.úiMfuj liOMlH t UMmr

Ir^.i luuLiio uw 1 í uustc 1 c/av } AMCYI

MÁS DE 600.000 ESPECTADORES
YA CONOCEN EL PODER DE LA BEST
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