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El Radio Music Cl^ Hall acull un espectacle amb un Frank Sinatra reproduft digltalment damunt de 1'
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Frank Sinatra i John Lennon
actuen a Broadway

Horir-se ja no 4s
un obstacle per
contlnuor actuant
a Broadway. Un
jove Frank Sinatra
canta aquests dies
a i'escenari del
mitic Radio City
Music Hall.El miracle s'ha pro-

duit grades als ma-
teixos aven<;os digi
tals que van perme-
tre que Elvis pogues

actuar als mateixos escenaris
ara fe un parell d'anys. Fent-se
resso d'aquesta nova tecnica,
Yoke Ono, vidua de John Len
non, acaba d'anundar un nou
DVD titulat Lennon Legend i
tambe avanga que I'exmembre
dels Beatles actuara a Broadway
d'aqui a un any.

El Radio Qty Music Hall, seu
dels conceits de Sinatra a Nova
York, ha finan^at la digitalitza-
cid del music per poder tomar
a gaudir de la seva presencia
quatre anys i mig despres de la
seva mort. El nou espectacle,
Sinatra, his Voice, his World, his
Way (Sinatra, la seva veu, el seu
mon, la seva manera), neix a partdr
de la restauracio digital d'unes
cintes de mes de mig segle
d'antiguitat en que un jove Si-

John Lennon tambe
reviura als escenaris
de Broadway per obra
i grkia d'un musical

dirigit per Don
Scardino

natra, en el millor moment de
la seva carrera artistica, inter-
preta \es caivqotvs cpie eVvanfet
famos. La resurreccio digital te
el recolzament de la familia de
Sinatra.

Material Inddtt
Es tracta d'un material que

mai havia sortit a la Uum. Va
ser Sinatra qui, conscient del

seu valor historic, va finanqar
en eJs anys 40 unes gravacions
a est\i^ en qufe canta en^oUtan
i mira fixament la camera. Les
cintes van anar a parar a Tarxiu
Sinatra i en el moment de ser
descobertes es trobaven en
molt mal estat. Un equip d'ex-
perts va recuperar la imatge, a
la qual s'hi va afegir color i el so
digitalment.

Les cintes s'acompanyen de
testimonis gravats de Quincy
Jones. Don Rickles i Sean
Combs. Una orquestra formada
per 40 musics, una coral de
gospel i les mitiques bailarines
del Radio City, mes conegudes
com a Radio City Rockettes,
tambe formen part d'aquest
espectacle, que alguns critics
consideren m^ digne de Las
Vegas que del Radio City Hall.

La resurreccio de Lennon en-
cara es iara esperar uns raesos.
De fet, el musical, que sera di
rigit per Don Scaritoo, encara
no ha estat batejat ofidalment
i es coneix com el prqjecte Len
non. En aquest cas, no ser^ un
Lennon digitalitzat el que in-
terpretara les seves canqons si-
no una dotzena d'actors encara
per seleccionar. Els incondido-
nals del music podran tomar a
sentir d^sics com Imagine, Give
Peace a Chance, Instant Karma i
Whatever Gets You Throu^ die
Mgjit, un total de txenta com-
posidons de I'etapa en solitari
de Lennon, un recorregut que
preten descriure les decades
dels 60 i 70, aixi com I'evoludo
del music.

LannonenOVD
M& de Vint anys despr^ que

Lennon fos assassinat davant de
casa seva, en d conegut edifid
Dakota de Nova York, la seva
vidua ha anundat la sortida al
mercat d 'un DVD. Lennon legend
ILa IVcgenda Lennorq, que conte
una vintena de les seves can
nons en solitari mes conegudes,
aixi com moltes imatges inci
tes de la pardla, que es va casar
I'any 1969. Lennon Legent arriba
a Londres el proxim 27 d'octu-
bre, i als Estats Units, un mes
desprfe.

La Mostra de Teatre de Barcelona
busca mes complicitat institucional
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A partir d'avui i
durant un meSr
quatre sales al
ternatives de Bar
celona acullen la
vuitena edicid
d'aquesta mostra
que programa
propostes escdni-
ques fora del cir
cuit comercial.

La Sala Muntaner, la
Beckett, el Nou Tan-
tarantana i I'Arten-
brut s6n els escena
ris que enguany ce-

diran el seu espai per acollir
la vuitena edicid de la Mostra
de Teatre de Barcelona. Al
llarg dels anys que porta acu-
dint fidel a la seva cita, la
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'Marea baixa' es podra veure a rescenari del Nou Tantarantana

Mostra ha consolidat el seu
espai dins la reduida oferta
que s'aparta del teatre co
mercial convencional.

Ppctlecte consolidat
La directora de la Mostra,

Empar Lopez, considera que
constitueix "un projecte to-
talment consolidat que posa
de manifest any rere any la

creativitat i la iHusio de les
persones de teatre de casa
nostra". La directora conside
ra tambe que un dels encerts
basics de la Mostra es la seva
preocupacio per cuidar el
public que assisteix a les re
presentacions; "L'objectiu de
cara al fiitur ds aconseguir
mds complicitat i coHabora-
ci6 de les institiicions perqu^

aquestes s'hi impliquin mes".
La Mostra comenqa avui a

I'escenari de la Sala Muntaner
amb Beautiful People, un text de
Joaquin Ostrovslg? que ell ma-
teix dirigeix amb la compa-
nyia Antimatiz Teatro, forma
da per dos actors argentins. Es
tracta d'una aguda reflexio
sobre la naturalesa de I'home
a partir de la desfilada en es-
cena de diversos personatges
que plantegen un ampli ven-
tall d'actituds i contradicci-
ons. La Muntaner acollira
tambe dissabte vinent Un dia
convincent, una opera de cam-
bra de LIuis d'Arquer que juga
humoristicament amb els
personatges de Van Gogh i de
Gauguin.

El Nou Tantarantana sera
I'espai on es representara Per-
vertimento (28 i 29 d'octubre),
de Jos^ Sanchis Sinisterra i a
c^rrec de la companyia Obsi-
diana Teatre. Al mateix esce-
nari, els dies 30 i 31 d'octubre,
s'hi veura Marea baixa, de la
companyia Amaranto, amb
textos de Marta Pelegrina i
Orit Kruglanski, un muntatge

experimental que fusiona
gest, dansa i paraula. Tambe al
Tantarantana {1 i 2 de no-
vembre) s'hi representara ,el
famos text La cantant calba, de
lonesco, amb direccio de Ruth
Bellido.

Dtverses propostes
La Sala Beckett sera I'esce-

nari de tres espectacles. El 4 i
5 de novembre s'hi veura Fro-
gil, text i direccio de Manel
Bonany amb la companyia
Mascara Teatre. El 6 i 7 del
mateix mes sera el torn de
L'espera, una creacio d'Ens de
Nos que s'aproxima a esdeve-
niments recents de la conjun-
tura intemacional com els
atemptats de I'll de Setem-
bre. El relleu el prendra Aixd si
que is vida {8 i 9 de novembre),
amb direccio de Peter Gadish
sobre els textos de Hanokh
Levin.

El Teatre Artenbrut es la sa
la que acull mes espectacles.
El primer serk 0 ara o mai (11
i 12 de novembre), que diri
geix Pep Munne i que aborda
el tema de I'amor adolescent
en I'obra de Shakespeare. La
resta d'obres que es podran
veure a I'escenari del teatre
del carter Perill son: Vfeto oral
(13 i 14 de novembre). Por una
manzana (15 i 16), Boisa (18 i
19) i la casa de Bemarda Alba o
Las Jtirias de Bemarda (22 i 23).


