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Sopa de Cabra tanca la seva carrera
amb tres concerts a la sala on va
gravar en viu el seu dísc més venut
S'han esgotat les entrades per a les tres actuacions^a Razzmatazz 1
XEVI PLANAS / Barcelona
• Sopa de Cabra tancarà Ja seva
carrera actuant avui, demà i demà
passat (21.00) a la sala Razzmatazz
1 de Barcelona, el mateix espai on
Un cúmul de circumstàncies converteix la tanda
d'actuacions que Sopa de
Cabra protagonitzarà
avui, demà i demà passat
à la sala Razzmatazz 1 de
Barcelona en la més,especial de la trajectòria del
grup gironí de rock.
Aquesta tongada de
concerts serà l'última del
periple de Sopa de Cabra
i arriba marcada pel dolor
que ha provocat als membres del conjunt la mort,
divendres, de Pau Cardona, germà d'ün dels membres de la formació, Joan
Cardona Ninyín, i exintegrant de l'equip tècnic responsable 'del muntatge
dels concerts del grup.
Fins poca estona abaiís
de cada actuació no se sabrà si Joan Cardona, molt
afectat per la mort del seu
germà, podrà actuar amb
els seus companys.
L'espai escollit per Sopa
dé Cabra 'per acomiadar-se del.seu públic ha
estat la sala Razzmatazz
1. Es tracta del mateix espai (llavors s'anomenava
Zeleste 1) on va enregistrar en concert, el 21 i el
22 de febrer del 1991, la
major part de les cançons
deBen endins. Aquest disc,
amb més de 100.000 còpies
venudes, ha estat el de més
èxit de la història del rock
en català.
Tot i que Sopa de Cabra
es . dissoldrà .després del

el 21 i el .22 de febrer del 1991
va enregistrar en concert la major
part de les cançons de Ben endins,
el seu disc més venut. Ahir a la
tarda és 'van esgotar les entrades

per a l'actuació d'avui, l'única per
a la qual h'hi havia de disponibles,
fins-.ahir. Música Global publicarà
ün disc i un DVD que deixaran testimoni del comiat del grup gironí.

• Barcelona. L'escriptor de Santander Alejandro
Gándara va guanyar ahir el XIX Premi Herralde
de novel·la, dotat amb 2 milions de pessetes, amb
l'obra Ultimas noticias de nuestro mundo, una història d'espies protagonitzada per antics agents de
l'Alemanya de l'Est. «M'interessava veure com
havia canviat el món després de 1989, i a partir
d'aquesta metàfora d'espies descobrir també l'estructura quotidiana dè la nostra vida, tota ella
convertida en una màscara», va subratllar Gándara.
Per elaborar la seva obrà Gándara es va entrevistar
amb nombrosos espies de l'antiga RDA, i amb
víctimes de l'Stasi, la policia política de l'Alemanya
de,l'Est. L'escriptor madrileny Andrés Barba hà
estat finalista d'aquesta edició del premi Herralde
amb La hermana de Katia, una novel·la que, a
partir de la mirada innocent d'una adolescent,
va descobrint al lector l'obscena realitat que envolta
tots els persoiiatges. / EFE / DAVID BLANCO ~

El TNC estrena un muntatge de «La
dama enamorada» de Puig i Ferreter
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Alejandro Gándara guanya el prenii
Herralde amb una novel·la d'espies
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Sopa de Cabra, en una fotografia del juny del 1988, en un dels seus primers concerts./ LLUÍS CRUSET.

concert de dijous, els seus
seguidors podran adquirir
encara nou rnaterial de la
banda. Música Global, la
discogràfica del grup, enregistrarà en àudio i en vídeo les actuacions d'avui,
demà i demà passat amb
l'objectiu de debcar-ne testimoni en un compacte i
un D V D . Tainbé es va gravar el concert en clau acústica que SOpa de Cabra
va oferir el 29 d'octubre
a la sala L'Espai de Barcelona amb l'acompanyament d'un octet de corda.
Salvador Cufí, director
de Música Global, estudia
amb el conjunt les dife-

rents possibilitats existents
per donar sortida al testimoni sonor i visual del
comiat de Sopa de Cabra.
Segons va explicar ahir
Salvador Cufí; encara no
s'ha decidit si els enregistraments de les actuacions
de L'Espai i de Razzmatazz es pubHcaran en dos
compactes diferents o en
un sol compacte o en un
compacte doble.
Pel que fa al DVD, Salvador Cufí té la intenció
que reculli imatges documentals del conjunt, a més
de les dels concerts. Tant
el DVD com el disc s'editaran l'any entrant.

• Barcelona. La Sala Petita del Teatre .Nacional de
Catalunya (ITSÍC) serà l'escenari el 8 de novembre .
de l'estrena d'una nova versió escènica de La
dama enamorada, de Joan Puig i Ferreter. L'obra
presenta la història d'una viuda i propietària rural,
interpretada per l'actriu Carme Elias, que dóna
acoUjment a casa seva a un jove exiliat, interpretat
per XiscD Segura. La relació provoca la gelosia
del fill de la viuda. Aquesta posada en escena
de La dama enamorada, amb dramatúrgia de GuiUem-Jordi Graells i direcció de Rafel Duran, recupera diversos fragments que van desaparèixer
en l'obra definitiva. El muntatge estarà en cartell
fins al 30 de desembre. Després es preveu que
faci una gira per Catalunya. / EFE / pÀviD BLANCO
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La Dharma clou amb èxit l'edició més
multitudinària de la Fira de Manresa
XEVI PLANAS / Manresa
• Més de 80.000 persones
van assistir el cap de setmana a la IV Fira d'Espectàcles d'Arrel Tradicional de Manresa,'que es
va cloure abans-d'ahir a la
nit amb èxit amb un concert de la Companyia Elèctrica Dharma i un espectacle de Gog i Magog.
- L'edició d'aquest any ha
estat la més multitudinària
de la història de la fira
i ha desbordat les previ-

sions de l'organisme que tenars de persones que no
l'organitza, el Centre de van poder entrar a l'enPromoció de la Cultura velat del Casino per veure
Popular i Tradicional Ca- l'estrena del muntatge sotalana (CPCPTC). Segons bre el Llibre. Vermell de
el seu president, Joan Vi- Montserrat, que la Comdal i Gayola, caldrà revisar panyia Elèctrica Dharma
el model de la fira perquè va presentar amb el Cor
pugui complir adequada- Aulos i el Qúartet.de Pell
ment les funcions per a i Canyes en un envelat pleles quals es va crear.
níssim. Gairebé tots els esUn dels exemples més pais on hi havia prograclars de la bona .resposta mades actuacions van arripopular a la quarta edició ' bar al cent per cent d'ode la.firael donen els cen- . cupació.d'espectadors.

Punt, El, 2001-11-06, p. 31.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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302SS7 - VhU 09 on Çwiiènral (Ua Cucas)
aosess - Ami (Étónïe»)' ^·
302884 - Que W^fà'rlíui^RÏitmunJoAnisdor) I
302882-Atrapàd(>'lï(L%ààl Mora)
I
M Í S r S - U C d M ' & ' l i w í (Guaraná) \ - |
302878-Oi»9|iamè''(RÍ(ssi>«^Qi0fís)
^ ^
^ 3026í«-ElAlma^àAira{Alo|'àn<íio"Sani) . ji
™ 3028M-Cacho o\Caciio (estopa) t
\ i
" " 30asT3 - Voapa (Lúiiapop)
,v.'"•'^
^ ¡I
n 302872-U Playa (li; pisjada Van Gosh)^, '{|
^ 302871-111 VMieno(Na¿lia'o»lKi)' ''
r 302870 - Delams (los sèotàms)"'.
* S
I 3028B9 - Carolina (ítClan) , ^ s - . , , , , - ' . ' *
f 302888-Oevualla y vuelta íiànirà (tápalo) I
^ 302712-Uco (Fon iovln'oin¡(ñy>}'" , . ' ' |
^ 302848 - Imet amilà -^Itoaa ¿4%^' '* .í
^ 302416-WalUngsWay(Cn'l9OSvkl) >' - I
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