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El Club regala 10
exemplars d’‘El
cáliz de plata’

NOVEL.LA HISTÒRICA

El Club del Lector ofereix 200 entrades per al dia 28 de setembre

L’obra ‘Solas’ torna a BCN
i s’instal.la al Teatre Tívoli

PREU REDUÏT

Preestrena de
‘Nueve vidas’

PROJECCIÓ EXCLUSIVA

El Club preestrena Nueve vidas, una
pel.lícula que impacta pel luxós re-
partiment femení i l’original es-
tructura narrativa. Rodrigo García
dirigeix un film que està dividit en
episodis independents i rodats en
una única seqüència. Els protago-
nistes d’una història, no obstant,
reapareixen en altres. Cada capítol
retrata el sofriment, el desconcert
o l’esperança d’una dona. El repar-
timent compta amb Glenn Close,
Robin Wright Penn i Holly Hunter.
La projecció serà el 21 de setembre,
a les deu de la nit, al cine Verdi. Es-
tan en joc 180 entrades dobles. Els
socis que hi estiguin interessats
han de trucar al 806.11.77.03 o en-
viar un SMS al 5522 amb la parau-
la clau Club3 (espai) i el nom com-
plet, fins a aquesta mitjanit. El pre-
mi es recollirà els dies 20 i 21 a La
Botiga (Bailèn, 86), de 9.30 a 14 i de
16 a 18 hores.

33 Lola Herrera, Natalia Dicenta i Carlos Álvarez-Novoa, en un moment de la representació de l’obra.
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33 Portada del llibre.
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El cáliz de plata (Styria) és un clàssic
de la novel.la històrica. La trama
està ambientada en una societat
romana en plena decadència.

A la ciutat d’Antioquia, la capi-
tal dels grans orfebres de plata, el
jove Basilio és venut a un ric co-
merciant perquè pugui desenvolu-
par les seves facultats com a escul-
tor. La trajectòria del noi patirà
dramàtics canvis i acabarà en l’es-
clavitud. Lluc (el tercer evangelista)
aconseguirà la seva llibertat per
portar-lo a Jerusalem, on rep
l’encàrrec de realitzar un motllo
en plata del calze utilitzat al Sant
Sopar. L’autor del text és el cana-
denc Thomas B. Costain (1885-
1965), un dels impulsors de la no-
vel.la històrica.

El Club del Lector regala 10
exemplars d’El cáliz de plata. Els so-

cis han de trucar al 806.11.77.04 o
enviar un SMS al 5522 amb la parau-
la Club4 (espai) i el nom complet,
fins a aquesta mitjanit. A l’instant
sabran si han guanyat. El premi es
recollirà el 21 de setembre a La Boti-
ga (Bailèn, 86), de 9.30 a 14 i de 16 a
18 hores.

L’obra Solas, basada en la prestigio-
sa pel.lícula de Benito Zambrano,
va arribar fa un any al Romea. I les
crítiques que va rebre van ser molt
satisfactòries. Els socis van poder
veure el muntatge el 19 d’octubre
passat per només quatre euros.
Ara, per petició popular, Solas s’ins-
tal.la una altra vegada a la ciutat
de Barcelona, al Teatre Tívoli. Sego-
na oportunitat.

La pel.lícula Solas es va convertir
el 1999 en un dels títols més aplau-
dits pel públic. L’andalús Benito
Zambrano va emocionar amb un
relat dramàtic i esperançador so-
bre la deshumanització a les grans
ciutats. Davant el desassossec i la

soledat, els personatges ofereixen
tendresa, solidaritat i comprensió.
EL PERIÓDICO va comparar el talent
del cineasta amb el de Ken Loach.
María Galiana, Ana Fernández i Car-
los Álvarez-Novoa portaven el pes de
la història. Tots tres van ser recom-
pensats amb el premi Goya.

q FUNCIÓ PER ALS SOCIS
El muntatge segueix sent fidel a l’es-
perit de la pel.lícula. Lola Herrera,
Natalia Dicenta i el mateix Carlos Ál-
varez-Novoa, tres estrelles de l’esce-
nari, encapçalen un repartiment de
luxe que també compta amb Idilio
Cardoso , Aníba l Soto , Marga
Martínez i Eduardo Velasco, entre al-

tres. La direcció està a càrrec de
José Carlos Plaza.

Els socis podran veure Solas en
una funció per al Club del Lector.
La cita tindrà lloc el 28 de setem-
bre, a les nou del vespre, al Teatre
Tívoli. Els interessats han d’adqui-
rir les entrades a través de Servicai-
xa (telèfon 902.88.83.83), amb un
màxim de dues per targeta. Aques-
ta oferta no inclou les despeses de
gestió. La proposta del Club torna a
ser espectacular: 200 localitats per
només quatre euros. La peça estarà
a la cartellera del 27 de setembre al
22 d’octubre. Els preus per a la res-
ta del públic oscil.laran entre els
19 i els 28 euros.
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‘MERRILLY’, la confirmació d’Anglès

DIRECTOR Daniel Anglès COMPANYIA

El Musical Més Petit ESTRENA 13 de
setembre SALA Villarroel Teatre

Nova etapa del Villarroel, ara ges-
tionat per Focus i dirigit per Ja-
vier Daulte. I nova estrena d’El
Musical Més Petit, que celebra
els seus 10 anys de vida amb un
sòlid, entretingut i molt ben in-
terpretat musical: Merrily, we roll
along. La música i les lletres són
de Sondheim i la història està ba-
sada en l’obra del mateix títol de
George Kaufman, amb llibret de
George Furth. Daniel Anglès és, a
més a més de director de l’espec-
tacle, un dels seus més feliços
intèrprets.

Hi ha coincidència entre els
objectius i els resultats . La
història que s’explica és tan sen-
zilla i fins i tot carrinclona com
ràpidament oblidable. Aquí el
que funciona és la part musical,
l’energia sobre l’escenari, la nete-
dat amb què es desenvolupen la
funció i els actors: Queral Albi-
nyana, Daniel Anglès, Ester Bar-
tomeu, Pilar Capellades, Xavier
Mestres i Juan Vázquez.

Merrily narra la història de tres
joves somiadors –un compositor,
una novel.lista i un lletrista– i uti-

litza el flashback. Les escenes
parlen de l’amistat, dels som-
nis, de les frustracions... Esce-
nes edulcorades i abundància
de tòpics per a una història si-
tuada a Broadway i que parla
d’un món que no té res a veu-
re amb el nostre. Però res
d’això importa.

El que importa és la força
musical de la funció, la seva
bona resolució i la demostra-
ció que Anglès és un individu
amb talent i desbordant ener-
gia. El Musical Més Petit no té
res de petit i és ja una formació
consolidada.

La vintena de temes que són
interpretats en escena donen
relleu a l’obra i s’hi troba el
Sondheim imaginatiu, festiu,
variable i gratificant per als es-
pectadors. Els actors estan
molt conjuntats sota l’ex-
cel.lent batuta, com a actor i
cantant, d’Anglès.

En tot cas un pensa que a la
sempre excel.lent Ester Barto-
meu se li tallen una mica les
ales al no jugar-se a fons els
seus poders de seducció des de
l’escenari. L’estrena va ser un
imponent èxit, amb ovacions
i bravos.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

El museu novaiorquès ha adquirit
la maqueta de la nova seu de l’em-
presa a Barcelona, obra de l’estudi
Miralles Tagliabue EMBT Arquitec-
tes Associats, per a la seva exposi-
ció permanent. Aquesta peça ja ha-
via estat exposada a la mostra On-si-
te: new architecture in Spain. L’edifi-
ci és una torre de 20 plantes d’una
gran espectacularitat situat a la
Barceloneta.

El Moma adquireix la
maqueta de Gas Natural

Inés del alma mía, novel.la de l’es-
criptora xilena basada en l’extre-
menya Inés Suárez, companya de
Pedro de Valdivia, va ser presenta-
da ahir a la ciutat natal de l’he-
roïna de l’obra. Allende va dir que
el relat «és un homenatge a totes
la dones que van participar en la
conquista i que estan totalment
silenciades per la història escrita
pels mascles vencedors».

Isabel Allende presenta la
seva nova obra a Plasència
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