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Els últims dies d’exili
de Béla Bartók, a escena
Àlex Mañas dirigeix Béla Bartók: Exili a No-
va York, un concert teatralitzat –amb dos vi-
olinistes que interpreten els 44 duos per a dos
violins i dos actors, Lluís Marco i Rosa Re-
nom– que narra el turment del músic honga-
rès després de fugir del règim nazi. Es pot veu-
re des d’avui fins diumenge al Teatre Lliure.

El Festival de Sitges
renova el patrocini
El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges es-
tarà patrocinat, per segon any consecutiu, per
Gas Natural Fenosa. La multinacional dóna
suport així al certamen, que s’inaugurarà amb
el film català Grand Piano. El festival tindrà
lloc de l’11 al 20 d’octubre i projectarà obres
de Jarmush i Winding Refn, entre d’altres.

L’escena
independent catalana

es troba al Pròxims

L.S.

BARCELONA. El Poble Espanyol
acull aquest vespre el Pròxims, un
festival itinerant que reuneix el mi-
llor de l’escena pop catalana. El cap
de cartell és Manel, que presentarà
el seu nou disc, Atletes, baixin de l’es-
cenari, a Barcelona (només ho ha fet
al festival Primavera Sound), però
també estrenaran disc Dorian, Bre-
men, Mine! i The Free Fall Band.

A més, com a oferta extramusical,
el certamen presenta una exposició
de fotografies i imatges gratuïta que
recull 40 anys de música en viu a Ca-
talunya, comissariada per Francesc
Fàbregas. El segon concert del Prò-
xims serà el 10 d’agost dins el festi-
val Interludi a Calonge, on actuaran
Manel, El Petit de Cal Eril, Extra-
perlo, el trio de Convergència i
Unió, Inspira i Berlinist.e

La coral de ‘Los chicos del coro’
inaugura el Festival de Cantonigròs

XAVI SERRA
BARCELONA. Per segon any conse-
cutiu, Vic acollirà una nova edició
del Festival Internacional de Músi-
ca de Cantonigròs, que a partir
d’avui i fins al 21 de juliol portarà al
Teatre Atlàntida 32 conjunts corals
d’una vintena de països. L’especta-
cle inaugural el protagonitzarà
aquesta nit la coral francesa de
Saint-Marc, coneguda popularment
com la coral de Los chicos del coro
(Les choristes), el film de Christophe
Barratier que els va catapultar a la
fama el 2004. El conjunt interpreta-
rà un programa dirigit per Nicolás
Porte amb cançons de la banda so-
nora de la pel·lícula i d’altres del seu
repertori. La coral compartirà l’esce-
nari amb els irlandesos Loughgiel
Folk Dancers, els xinesos Xinghai C.
Music Victoria Girl’s Choir i els indo-
nesis ITS Student Choir, que prece-

diran l’actuació dels cantaires de Los
chicos del coro. L’altre plat fort del
festival serà el concert de la Jove
Banda i la Big Band de Leicestershi-
re, una ensemble formada per músics
d’entre 14 i 18 anys que interpretaran
repertori clàssic i variacions de te-
mes de bandes sonores com El rei
lleó, Pirates del Carib i Els increïbles.

Fidel al seu objectiu de donar a
conèixer al món els creadors cata-
lans, enguany el festival homenatja-
rà Joan Manén a través de la seva
composició El cavaller enamorat,
que no faltarà en el repertori de les
corals. Una altra peça obligada se-
rà Laudi alla Vergine Maria, de Giu-
seppe Verdi, per celebrar el bicente-
nari del naixement del músic.

Completaran la programació les
actuacions incloses a l’Off Festival,
que escamparan la música coral
per les places i carrers de la capi-
tal osonenca.e

El cor infantil de l’Orfeó Català també participarà
en el Festival Cantonigròs. ACN
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