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ANDORRA
19.00MÚSICAIDANSA
Cloenda del festival Narciso
Yepes. Representació de
Pròxima estació, Vivaldi!.
Es tracta d’un emotiu es-
pectacle de música, dansa
i poesia a càrrec de l’Or-
questra Nacional Clàssica
d’Andorra amb la col·labo-
ració de l’Escena Nacional
d’Andorra. Amb Gerard
Claret (concertino direc-
tor), Ester Nadal (direc-
ció escènica i rapsoda),
Toni Gómez (coreografia i
ballarí) i Aina Tur (drama-
túrgia). El text és de Mi-
quel Desclot, sobre els so-
nets originals de Vivaldi.
L’espectacle tanca el 27è
Festival Internacional
Narciso Yepes, organitzat
per la Fundació Crèdit An-
dorrà i el Comú d’Ordino,
a través de l’Associació
Festivals d’Ordino. A
l’Auditori Nacional
d’Andorra.

ARGENTONA
11.00HOMENATGE
Remembrança de Rodolf
Tur i família. Amb motiu de
l’exposició Antologia de
Rodolf Tur, tindrà lloc una
xerrada en què intervin-
dran Josep Lladó, Joan No-
gueras, Joan Pannon i
Lluís Serra. La filla del pin-
tor i també artista, Lídia
Tur, pintarà un gall a l’estil
del seu pare que serà sorte-
jat entre els assistents. Al
Museu del Càntir (pl. Es-
glésia, 9).

BARCELONA
11.00MÚSICADECAMBRA
Orgia de la música de cam-
bra. Sota aquest títol
s’amaga un cicle de músi-
ca de cambra promogut
per la pianista francesa
Roberte Mamou, que avui
arriba al seu tram final
amb dos concerts.
Mamou, reconeguda in-
ternacionalment amb un
Diapason d’Or pel seu disc
Cimarosa i actual directo-
ra artística del Piano’s
Maene Passion Day, oferi-
rà dos concerts de cam-
bra. Amb qui? És la gran
pregunta, ja que ha convi-
dat diferents estrelles in-
ternacionals. A les 11.00
del matí oferirà el primer
concert, en què interpre-
tarà el Trio amb clarinet de
Reinecke, 5 Peces d’estil
popular de Schumann,
Rondo Capriccioso de
Saint-Saëns i el Quartet en
fa de Ravel. El segon con-
cert serà a les 18.00 h,
amb un programa que in-
clou l’Obertura sobre
temes jueus de Prokófiev,
el Quartet amb piano K.

jazz tradicional argentí,
conduïda per Julio Santi-
llán (guitarra), Paco Weht
(contrabaix) i Mariano
Steimberg (bateria). A la
sala Monasterio (pg. Isa-
bel II, 4).

LABISBALDELPENEDÈS
18.30CLÀSSICA
XX Tardor d’Orgue al Pene-
dès. Concert inaugural a
càrrec del Cor Sant Este-
ve, de Vila-seca (veus fe-
menines i orgue), amb la
participació de David
Malet (orgue) i Xavier
Pastrana (direcció). A
l’església parroquial de
Santa Maria.

478 de Mozart i el Trio
amb piano op. 50 de Txai-
kovski. A l’Institut Fran-
cès de Barcelona. Carrer
Moià, 8.

12.00CULTURALLIURE
Festival Pulgas Mix. 15a
edició d’aquest festival
jove de cultura lliure i arts
en directe, que consisteix
en exhibicions de diverses
disciplines, música, Cine
Pulgas i Pulgas Petit, amb
activitats per als menuts.
Hi haurà un mercat de
joves dissenyadors, amb
roba signada per 64 crea-
dors. Al convent de Sant
Agustí (Comerç, 36).

19.00GUITARRA
VI Certamen Internacional
de Guitarra de Barcelona
Miquel Llobet. Concert a
càrrec del Cuarteto de Gui-
tarra de Chile dins
d’aquesta mostra, que du-
rant dues setmanes porta-
rà a Barcelona diferents
guitarristes de tot el món.
A més dels concerts, fins al
7 de novembre, també es
farà un concurs per a joves
guitarristes, un seminari
tècnic, conferències i una
exposició taller. A la Casa
València (Còrsega, 335).

22.15JAMDEJAZZ
Folklore argentí. Jam de

LLIR ENTRE CARDS

Salvador
Sostres

Volemqueel
Madridperdi

Hi ha la propaganda es-
panyolista, que un
cop més mira de trac-

tar-nos com si fóssim retar-
dats mentals, de dir que el
periodista Bernat Soler va
estar inadequat fent la re-
transmissió per TV3 de la
derrota del Madrid davant
del Milan. Es veu que el noi
–jo no vaig veure-ho– va ce-
lebrar amb especial alegria
els gols de la victòria italiana.
L’argument, tan lamentable,
de dir que això no pot fer-se
des d’una televisió pública,
perquè a Catalunya hi ha
gent de diverses sensibilitats.
Creia que això de les dife-
rents sensibilitats es feia ser-
vir per referir-se a l’homose-
xualitat, però si també inclou
els aficionats del Madrid fan
bé de dir-m’ho. D’altra
banda, el concepte de servei
públic va lligat al concepte
democràtic, que ja saben
vostès que em produeix tota
classe de disgustos, però que
en tot cas és el que hi ha, i
per tant el poder és de les
majories. I no hi ha cap mena
de dubte que una immensa,
abassegadora i alarmant ma-
joria de catalans vol que el
Barça guanyi i que el Madrid
perdi de forma humiliant: i
que si haguessin de triar
entre una cosa i l’altra tindri-
en alguna dificultat. A Cata-
lunya volem que el Madrid
perdi, i que perdi Espanya, i
que facin el ridícul, i per tant
és perfectament just, propor-
cional i equànime que les re-
transmissions de la televisió
nacional de Catalunya reflec-
teixin aquesta tendència. La
propaganda espanyolista,
que vol sempre fer-nos sen-
tir culpables i nazis, ha tingut
en aquesta anècdota 2 por-
taveus de la vella guàrdia: Al-
fons Arús i Sergi Pàmies. Hi
ha una Catalunya que és així,
però ben marginal. Els uns
odien el president Laporta
perquè és independentista i
els altres escriuen a El País
fent-se passar per objectius,
professionals i, sobretot,
neutrals. Volem que el Ma-
drid perdi i que perdi Espa-
nya. Hi ha una Catalunya, ab-
surda i estrafolària, que té
codis provincians i ànima ba-
rata. Són la guàrdia jueva del
gueto de Varsòvia, quincalla
ocupacionista, endarreri-
ment, tara. El Bernat Soler va
reflectir el sentiment de la
nació celebrant la derrota del
Madrid. Diferents sensibili-
tats? Lavativa i avall.

GIRONA
19.00CINEMA
Cinema mut amb orquestra.
L’Orquestra de Girona
acompanya la projecció de
la pel·lícula El xicot, de Cha-
plin. L’Auditori de Girona
(pg. de la Devesa, 35) acull
aquesta interessant pro-
posta, que inaugura la pro-
gramació de Fires de l’Audi-
tori i la temporada de l’OdG.

SABADELL
10.30FESTA
Mostra de carabasses. Gran
festa gratuïta, a l’aire lliure
i per a tots els públics, amb
tota mena d’activitats al
voltant de les carbasses:
gastronomia, exposicions,
demostracions, entitats,
tallers, mercat, debat, mú-
sica, etc. Tindrà lloc a la
masia Can Déu, situada a
l’extrem sud del bosc de
Can Deu (accés pel carrer
de Prada).

TERRASSA
18.00DANSA
Gala d’estrelles del Ballet
Rus. Amb coreografies de
Marius Petipa, Boris
Eifman, Maurice Béjart,
Alberto Alonso, Roland
Petit i Rostilav Zarkharov.
Direcció artística: Aidar
Akhmetov. Al Centre Cul-
tural Caixa Terrassa (ram-
bla d’Ègara, 340).

TORROELLADEM.
19.00CLÀSSICA
L’univers per a violí. El duo
format per Kalina Macuta i
Daniel Blanch ja fa temps
que és una de les formaci-
ons més destacades del pa-
norama cambrístic del nos-
tre país. Després de finalit-
zar l’espectacle teatral
Sonata Kreutzer (direcció
de Quim Lecina) i acabar
d’enregistrar un CD amb
aquesta coneguda sonata
beethoveniana. En el con-
cert d’avui, el duo presenta
la Sonata núm. 8 en sol
major de Beethoven, la in-
freqüent Cinc melodies es-
panyoles / Dansa ibèrica
núm. 2 de Joan Manén i la
Sonata per a violí i piano
núm.1 de Béla Bartók.

ELVENDRELL
12.00CLÀSSICA
Homenatge a Mendelssohn i
Haydn. El Trio Kandinsky
ofereix un concert dedicat
a aquests dos compositors,
coincidint amb el centenari
de la mort de Haydn i el
centenari del naixement de
Mendelssohn. Interpreta-
ran el Trio en re menor de F.
Mendelssohn, el Trio en sol
major de J. Haydn i el Trio
en do menor de J. Brahms.
A l’Auditori Pau Casals.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Òpera
Últim dia per veure ‘Il pirata’ de
Bellini a La Faràndula de
Sabadell, amb el Cor Amics de
l’Òpera de Sabadell (18.00 h)

<<
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Un dels contes clàssics d’Andersen, ara en versió musical ■ FERRAN MATEO

Unmusicalambjazz
BARCELONA12.00TEATREFAMILIAR
El Teatre Nacional de Catalunya recupe-
ra aquest diumenge un dels grans èxits
de la temporada passada, El vestit nou
de l’emperador, una història renovada
basada en el popular conte de Hans
Christian Andersen. Aquest espectacle
musical, amb adaptació teatral i direc-
ció d’Anna Llopart i música d’Ignasi Ter-

raza, va seduir petits i grans pel seu
contingut i la qualitat de la seva música,
amb un índex d’ocupació que va superar
el 97%. Després d’una llarga gira per Ca-
talunya, l’espectacle ha tornat al TNC
per obrir el cicle El Nacional Petit d’en-
guany. Es representarà fins al 8 de no-
vembre, els diumenges a les 12 h en fun-
cions familiars. ■

Amb la quitxalla

BARCELONA
11.30TALLERAL
MUSEU
Fades que no s’en-
faden. Iniciació a
l’art des de la figu-
ra d’una fada, per a
nens de 3 a 6 anys.
A través de l’obser-
vació i de diferents
llenguatges ex-
pressius (música,
dansa, creació
plàstica). Al

MNAC. Palau Naci-
onal, Parc de
Montjuïc.

12.00TITELLES
Garabato por un
rato. És el nom de
l’espectacle de la
companyia Títeres
La Hormiga, de Ro-
sario (Argentina).
Tres personatges
molt particulars
són veïns. Però ca-

dascun viu en el
seu món propi i els
molesta molt qual-
sevol intromissió
dels altres. La lluita
contra un enemic
comú, en Garaba-
to, els uneix i els fa
descobrir els avan-
tatges de viure a la
vora. El tornen a
fer a les 17 h. A La
Puntual (Allada
Vermell, 15).

12.30CIRC
I Festival Circense
al Poble. En el marc
del festival, repre-
sentació de Karoli,
l’home roda, del
professor Karoli.
Combina enginy
amb la utilització
de ginys amb
rodes, monocicles
alts amb cames,
bicis nanes... Al
Poble Espanyol.


