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BARCELONA
19.00LLIBRE
Oceans ignots. La Casa del
Llibre acull la presentació
del llibre Oceans ignots de
Cèsar Bladé i Barceló, poe-
ta i lletrista de cançons. En
l’acte hi intervindran Glò-
ria Gómez de la Tia, escrip-
tora i bibliotecària, i Edu-
ard Miró, poeta i filòleg.
Passeig de Gràcia, 62.

19.00XERRADA
Traduir els clàssics. El
Palau de la Virreina acull el
cicle Traduir a la tardor,
unes jornades dedicades a
la traducció i a la tasca del
traductor, que convoca tra-
ductors, escriptors, estudi-
ants i a tots els ciutadans
interessats en aquesta ac-
tivitat cultural per tal de
debatre sobre aquesta tas-
ca i conèixer-la millor. A la
sessió d’avui hi participa-
ran Jaume Pòrtulas i Joan
Sellent. La Rambla, 99.

19.30CONFERÈNCIA
Ràbia. La ràbia i alguns
dels seus correlats, com
ara l’agressivitat, sempre
s’han considerat emocions
primàries, i s’ha donat un
paper central al seu control
i a la manera d’encarrilar-
les, tant en el desenvolupa-
ment de les persones, i per
tant en l’adquisició i el
manteniment de la salut
mental, com en el de les or-
ganitzacions socials huma-
nes o animals. CaixaFo-
rum organitza un cicle So-
bre les emocions que avui
analitza la ràbia, a través
d’una ponència d’Hugo
Bleichmar, doctor en medi-
cina i professor de la Uni-
versitat Pontifícia de Comi-
llas (Madrid), i la rèplica de
Jordi Agustí, paleontòleg i
doctor en ciències biològi-
ques de la Universitat de
Barcelona. Avinguda del
Marquès de Comillas, 6-8.

20.00CONCERT
Miquel Gil Trio. El Ribermú-
sica presenta en concert al
passeig del Born (tocant a
l’absis de Santa Maria del
Mar) Miquel Gil, músic va-
lencià de segueix impara-
ble la seva tasca d’anar
buscant i trobant textures,
maneres, colors i gustos
nous per seguir cantant les
lletres que escriuen els
joves poetes en llengua ca-
talana.

21.30MÚSICA
CCCB Jam Sessions - A
menys d’un metre. El Club
de Jazz d’Amics de les
Arts de Terrassa celebra
els seus cinquanta anys.
Centenars de músics

músics valencians van
crear un projecte musical
eclèctic i innovador, i al
llarg d’aquest temps l’han
desenvolupat en els
camps de la interpretació,
la pedagogia i la creació
musical. El repertori és
un dels aspectes més acu-
rats de les seves actuaci-
ons, juntament amb la po-
sada en escena. Per això
l’Spanish Brass Luur Me-
talls és un dels grups de
metall més destacats
d’Europa. Ho demostra-
ran a la sala petita del
Kursaal, Espai d’Arts
Escèniques. Passeig de
Pere III, 35.

d’arreu han passat des de
fa quinze anys per l’actual
escenari del club: la Nova
Jazz Cava, seu cada di-
marts d’una de les jams
amb més tradició. És un
espai que ha esdevingut la
Meca del jazz a Catalunya,
testimoni dels grans
jazzmen de la història i
instigador de la trobada
amb els grans músics del
país. El Club participa
avui en aquest cicle de
jazz al Centre de Cultura
Contemporània de Barce-
lona de la mà de cinc mú-
sics: Josep M. Farràs
(trompeta), Guim G. Ba-
lasch (saxo alt), Xavier Al-

gans (piano), David Men-
gual (contrabaix) i Oriol
Gonzàlez (bateria). C/
Montalegre, 5.

GRANOLLERS
18.00CONTES
La dansa dels contes. La Bi-
blioteca Roca Umbert acull
una nova sessió de L’Hora
del Conte per a nens a par-
tir de 4 anys, que anirà a
càrrec de Sara Martínez i
Helena de la Torre. C/
Enric Prat de la Riba, 77.

MANRESA
21.00MÚSICA
Spanish Brass Luur Me-
talls. Fa 20 anys que cinc

LLIR ENTRE CARDS

Salvador
Sostres

L’escolanoés
unadiscoteca

L
a segona part de la
conversa amb el di-
rector Emili Boronat
va anar sobre la con-

veniència o els problemes
de l’ensenyament mixt. Ara
es veu com un insult el sim-
ple fet de plantejar aquest
debat. No cal ser director
d’escola per entendre que,
sobretot a partir dels 11 o 12
anys, els nois i els noies no
reaccionen igual si estan
barrejats que si només hi ha
companys o companyes del
seu mateix sexe. Ens explica
el director, molt enraonada-
ment, que si hi ha una noia al
davant, a un noi no pots dir-
li segons què ni en segons
quin to, precisament perquè
hi ha aquesta noia, i el podri-
es ferir i humiliar. Amb les
noies respecte dels nois, ex-
plica el director, passa exac-
tament el mateix. És propa-
ganda relativista dir que nois
i noies som iguals, que tenim
els mateixos processos i les
mateixes necessitats. És una
gran mentida dir que nois i
noies som iguals. L’escola no
és una discoteca o un esplai
perquè nens i nenes experi-
mentin entre ells el primer
desglaç. L’escola és un cen-
tre de formació i els mestres
han de tenir la llibertat de
poder alliçonar nois i noies
sense pensar en el rubor
que sempre hi ha entre fe-
mella i mascle a partir de la
pubertat. Quan penso en els
meus anys d’estudiant, re-
cordo amb precisió la quan-
titat de temps perdut per
culpa de les meves hormo-
nes desbocades i tota aque-
lla explosió de feminitat en
desfilada constant. No em
recordo ni tan sols enamo-
rat: simplement descontro-
lat, havent de compaginar la
geografia amb l’olor de sua-
vitzant dels cabells de la noia
que s’asseia davant meu. I al
final, com era de preveure,
ni ella ni el mapa. L’escola no
és la barra d’un bar, ni un vi-
atge iniciàtic, ni una nit
d’acampada, ni un xat. S’es-
pera de nosaltres alguna
cosa més: alguna cosa més
seriosa, si és possible. Tant
dels mestres com dels alum-
nes, tant de l’escola perquè
no cedeixi a la desfeta relati-
vista com dels pares perquè
entenguin que cal educar els
fills amb fermesa i amb rigor,
amb autoritat i perseveran-
ça, molt més enllà del que el
progressisme, que sempre i
en tot ha fracassat, dicti.

LLEIDA
19.00CONFERÈNCIA
De les cent escoles al confu-
cianisme. Al llarg del primer
mil·lenni la cosmovisió xi-
nesa es transforma profun-
dament, canvia el sentit del
culte als avantpassats, es
transforma el ritualisme
endevinatori i es consoli-
den les formes rituals de la
religió imperial i els cor-
rents confucians i taoistes,
que malgrat la seva arrel fi-
losòfica, presenten aspec-
tes o derives clarament reli-
gioses. De tot això en parla-
rà l’expert en afers
orientals i coordinador
d’Estudis de l’Àsia Oriental
de la Universitat Pompeu
Fabra, Manel Ollé, dins del
cicle de Religions de la Xina
a CaixaForum Lleida. Avin-
guda Blondel, 3.

LLORETDEMAR
21.00CONCERT
Los Moussakis. Dins de la
programació de l’Espai
XXS al Casal de l’Obrera i
en el marc de la Setmana
Intercultural, Los Moussa-
kis oferiran la seva peculi-
ar fusió de melodies balcà-
niques i mediterrànies de
diferents èpoques, tendèn-
cies i països amb els ritmes
actuals del jazz, funk i
rock. La seva música evoca
les arrels tradicionals de
països com Turquia, Grè-
cia, Macedònia i Sèrbia.
Avinguda Vila de Tossa, 1.

TARRAGONA
18.00CONFERÈNCIA
La Setmana Tràgica: visió
global dels fets. La Bibliote-
ca Pública acull aquesta
xerrada, que anirà a càrrec
de la doctora Teresa Abe-
lló, professora de la Uni-
versitat de Barcelona, i
després hi haurà un taller
d’història amb Joan Àngel
Frigola. C/ de Fortuny, 30.

19.00XERRADA
Llegendes de sants. Dins del
cicle Entre mite i religió de
CaixaForum Tarragona,
Fernando Baños, professor
titular de la Universitat
d’Oviedo i president de la
Sociedad de Estudios Medi-
evales y Renacentistas, serà
l’encarregat de fer aquesta
xerrada. C/ de Colom, 2.

VILADECANS
19.00XERRADA
La decisió de marxar a l’es-
tranger. El Centre de Re-
cursos per a Joves Can Xic
acull aquesta xerrada a
càrrec de Lluís Hiedra, que
parlarà dels pros i contres
de la decisió d’anar a estu-
diar o treballar a l’estran-
ger. Parc de Can Xic, 1.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Item
Concert solidari contra la
violència masclista a Luz de Gas
de Barcelona, amb Lucrecia,
Mone, Monica Green... 21 h

<<

Sants:
Calixt I. Papa
Evarist.

Just. Bisbe
Fortunata.

Envieu informació a: fax: 93 316 39 36/37/45 e-mail: agenda@avui.cat

‘La forma de les coses’, de Neil LaBute, ara al Club Capitol Sala 2 ■ ROS RIBAS

Tragicomèdiasobre
lavanitathumana
BARCELONA
20.30TEATRE
Després d’haver meres-
cut dos premis Butaca
2008 a la millor direcció
per a Julio Manrique i al
millor espectacle de petit
format i d’haver repetit
temporada al Teatre Lliu-
re, els que encara vul-
guin tornar-hi –i si no
l’heu vist, no us la per-
deu– tenen la tercera
oportunitat de revisar
aquesta excel·lent versió
de La forma de les coses,
de Neil LaBute, interpre-
tada per Cristina Gene-
bat, Mireia Aixelà, Marc
Rodríguez i Xavier
Ricart.

L’espectacle, amb una
posada en escena tan in-
novadora com brillant,
proposa una reflexió
sobre el culte al cos con-
seqüència de la rellevàn-
cia que té la imatge per a
la societat. Un insegur
estudiant de filosofia co-
neix una artista multidis-
ciplinària, consagrada
absolutament al seu uni-
vers de performances i
creacions avantguardis-
tes. Una parella d’amics,
tan excèntrics com con-
servadors, completen el
quartet, que s’expressa
amb un sentit de l’humor
i una ironia molt a l’estil
de LaBute.

Pel que fa al guió, val la
pena anar anotant les
nombroses frases bri-
llants que van deixant
anar els protagonistes.
Per Manrique es tracta
d’una “tragicomèdia
sobre la vanitat humana”.
Es va estrenar a Londres
l’any 2001 i el mateix La-
Bute en va dirigir la ver-
sió cinematogràfica.
La forma de les coses su-
posa la segona incursió en
el món de la direcció escè-
nica de Julio Manrique,
un dels grans actors
d’aquest país, com va de-
mostrar al Hamlet de
l’Oriol Broggi.
Teresa Bruna


