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BALAGUER
22.00MÚSICA
Quico el Célio, el Noi i el Mut
de Ferreries. “Oco! és la ma-
nera com a les Terres de
l’Ebre ens referim col·lo-
quialment a un perill: la
mirada alerta per a un món
que ens preocupa però que
mai no ens ha deixat d’il·lu-
sionar”. Així presenten
Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries el seu
setè treball discogràfic, on
parlen del canvi climàtic, la
destrucció del paisatge o el
preu altíssim de l’habitatge
i reflexionen sobre el privi-
legi de viure a la cruïlla
entre les Terres de l’Ebre,
el Maestrat i el Matarra-
nya, amb la seva similar
forma de viure, treballar i
xalar. Ho presentaran al
Teatre Municipal. Passeig
d’Àngel Guimerà, 24-28.

BARCELONA
10.00EXPOSICIÓ
Frantisek Kupka. La Funda-
ció Joan Miró inaugura
aquesta mostra comissari-
ada per Brigitte Leal, direc-
tora adjunta del Musée Na-
tional d’Art Moderne - Cen-
tre Georges Pompidou. Tot i
el valor de l’obra de Fran-
tišek Kupka, mai ha estat
motiu d’una exposició re-
trospectiva a l’Estat espa-
nyol. És amb el propòsit de
corregir aquest oblit injus-
tificat que la Fundació pre-
senta ara aquesta mostra,
que es podrà visitar fins al
24 de gener i que permetrà
apreciar i comprendre
l’evolució estilística i el mè-
tode de treball d’aquest pin-
tor clau en el desenvolupa-
ment de la primera abstrac-
ció. Parc de Montjuïc, s/n.

18.00MÚSICA
Ophélie Derieux i Mireia
Vendrell. Dins del cicle 30
minuts de música a l’Ate-
neu Barcelonès, recital
d’Ophélie Derieux (flauta
travessera) i Mireia Ven-
drell (piano) en tres sessi-
ons, amb un programa
basat en obres de Messia-
en, Kozakura i Jolivet (18 i
20 h) i de Doppler, Manuel
de Falla i Bartók (19 h).
C/ de la Canuda, 6.

21.00CIRC
Le sort du dedans. La com-
panyia de circ contempora-
ni Baró d’Evel munta un
envelat a la plaça Margari-
da Xirgu on representarà
l’espectacle Le sort du de-
dans, una exploració dels
diferents mons interiors a
mans de dos joves artistes
de circ, un músic i un ca-
vall. Després de l’èxit del
seu espectacle Bechtout, la

la seva terra, en un concert
gratuït a l’Auditori-Palau
de Congressos, on interpre-
taran obres de Haydn, Mo-
zart i Beethoven. Passeig
de la Devesa, 35.

GRANOLLERS
22.00TEATRE
Non Solum. Aquesta comè-
dia existencial a càrrec de
Sergi López arriba al Teatre
Auditori. Desesperada-
ment, un home sol es mul-
tiplica per respondre a una
pregunta: què està passant
aquí? I mentre el públic riu,
a un d’ells li agafa per riure
de res. Un altre canta una
cançó. Un altre ens explica

companyia canvia de regis-
tre i treballa en un envelat,
en un espai sonor i visual
on es barregen els portés,
l’humor del clown, la bàs-
cula, el cant i el contrabaix,
les piruetes acrobàtiques i
eqüestres.

22.30CONCERT
The Platters. La mítica
banda dels anys 50 i 60 ens
va llegar peces inoblidables
que han esdevingut la
banda sonora de la vida de
diferents generacions. El ro-
manticisme de cançons com
Only you, Smoke gets in
your eyes, My prayer o Twi-
light time continuen com-

movent dècades després
d’haver estat compostes.
Aquesta nit sonaran a L’Au-
ditori. C/ de Lepant, 150.

GIRONA
21.00MÚSICA
Jove Orquestra Athenea. Va
néixer el 2003 a partir de
joves músics de Girona
que, un cop acabats els es-
tudis, se n’anaven a for-
mar-se a l’estranger. Amb
el pas del temps, aquests
joves han esdevingut una
realitat de contrastada sol-
vència que desenvolupen la
seva activitat professional
en diferents orquestres eu-
ropees. Ara es presenten a

la seva primera vegada amb
un extraterrestre. La resta
s’enfaden en adonar-se que
tots són un mateix. C/ de
Torras i Bages, 50.

L’HOSPITALET
DELLOBREGAT
19.00CONCERT
Els ritmes d’anada i torna-
da. La cobla La Principal
del Llobregat i Esteve Mo-
lero presenten a l’Auditori
Barradas el concert per a
cobla i percussió llatina Els
ritmes d’anada i tornada,
un viatge musical que resu-
meix dècades i dècades
d’història musical. Rambla
de Just Oliveras, 56.

LLEIDA
22.30CONCERT
Afroblue. Aquest quintet
ha treballat sempre amb
un concepte obert però
dins dels territoris del jazz
modern. La fusió amb el
latin o fins i tot amb temes
del pop ha estat present al
llarg de la seva carrera. La
seva qualitat queda mani-
festa tant en el seu directe
com en les magnífiques crí-
tiques rebudes pels discos
que fins avui han publicat.
Avui tornen al JazzTardor,
amb un concert al Cafè del
Teatre de l’Escorxador.

REUS
21.00TEATRE
Product. Un productor de
cinema tracta de convèncer
una jove actriu, que traves-
sa un mal moment profes-
sional, que interpreti el
paper protagonista del seu
propi projecte: un film
d’acció que barreja una tòr-
rida història d’amor amb el
terrorisme islàmic. A la
pel·lícula, la protagonista
s’enamora de Mohamed,
que la portarà fins i tot a
participar en un terrible
atemptat a Disneyworld...
Julio Manrique dirigeix
aquesta obra de Mark Ra-
venhill, que avui es repre-
senta al Teatre Bartrina
amb David Selvas, Mireia
Aixalà, Norbert Martínez.
Plaça del Teatre, 1.

TERRASSA
21.00MÚSICA
Marc Parrot. La Nova
Cançó celebra 50 anys
d’història, i les seves lle-
tres i melodies persistei-
xen en la memòria
col·lectiva. Recentment, i
amb motiu d’aquest ani-
versari, Marc Parrot i
Ramon Simó han produït
l’espectacle 50 anys de
Nova Cançó, lletra i músi-
ca, que presenta a l’Audito-
ri Municipal. Passeig d’Er-
nest Lluch, 1.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Teatre
La companyia Per-Versions
presenta ‘Top model’, de Sergi
Pompermayer, a la sala La
Planeta de Girona. 22 h

<<

Sants:
Ruf. Màrtir
Mansuet. Bisbe i màrtir

Jaume de Marchià.
Franciscà
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Berishit
Creació, direcció i interpretació:
Pep Bou i Jorge Wagensberg
Auditori de la Mercè, 26 de
novembre. Temporada Alta 09

Estrena absoluta d’un
experiment de cos-
mologia recreativa ja

temptejat en un congrés ci-
entífic el 2004, quan Jorge
Wagensberg dirigia el
Museu de la Ciència de Bar-
celona. Si en aquella ocasió
va haver de fer quadrar un
parell o tres de savis que es
queixaven de perdre el
temps contemplant bombo-
lles, ara –i precisament mit-
jançant les bombolles– Bou i
Wagensberg demostren im-
plícitament la ignorància
d’aquell parell o tres de sa-
vis explicant i fent compren-
dre la vida i l’Univers a un
públic heterogeni, divertit i
lliurat a la meravella.

Estem davant d’un espec-
tacle singular, d’una atracti-
va simbiosi entre la poesia
visual i la divulgació de les
lleis físiques més elemen-
tals, portada a escena amb
una senzillesa admirable i
un afable sentit de l’humor
que desmitifica l’aire massa
sovint inextricable i trans-
cendental de l’alta ciència.
És una manera excel·lent de
capir les lleis de la Natura,
els perquès i els coms de
coses tan aparentment inac-
cessibles com el Big Bang
(que segons Wagensberg no
va ser ni big ni bang), els
planetes, les estrelles, les
galàxies, els forats negres,
els hexàgons dels ruscos
d’abelles, la no esfericitat
dels ous de les aus, el princi-
pi d’Arquimedes, la segona
llei de la termodinàmica, el
procés de l’ordre cap al
caos, la reproducció dels
bacteris, el naixement de la
primera cèl·lula, la clonació
de l’ovella Dolly i l’aparició
de l’ésser i el temps (redéu!,
que hauria dit el poeta Pere
Quart, a qui dec el títol
d’aquesta crítica). El jove pi-
anista Roc Sala revalida el
seu afinat sentit de l’espec-
tacle, sempre amatent a les
imprevisibles reaccions de
les bombolles i a les fugides
d’estudi dels dos intèrprets.
Berishit guanyarà amb el ro-
datge i farà les delícies de
tothom. No se’l perdin.

Crítica
teatre
JordiJané

Primera
lliçó de
coses

Una manera
excel·lent de capir
les lleis de la
Natura

Algunes de les nenes participants de la festa de l’any passat ■ JORDI SOTERAS

Ungestpelcàncer
VILA-SECA12.30FESTA
Port Aventura serà l’escenari d’una nova
edició de la festa infantil Posa’t la Gorra,
que l’Associació de Nens amb Càncer (Afa-
noc), organitza en solidaritat amb els nens
i les nenes amb càncer. La festa comptarà
amb nombroses activitats lúdiques, i està
principalment adreçada als infants de 3 a
17 anys.

Per poder accedir a la festa cal adquirir an-
ticipadament la gorra per un preu de 12
euros, la qual inclou l’entrada a Port Aven-
tura. Tallers, actuacions de pallassos i de
màgia, jocs, sorpreses... A més de la pre-
sentació de l’acte a càrrec de l’actor Dafnis
Balduz i les actuacions especials de Son da
Rua, Picarols, Cia de Màgia Melanie, Gita-
netes de Reus i el cantant Wagner Pa. ■

Amb la canalla

BARCELONA
12.00MÚSICA
La Biblioteca Xavier
Benguerel ofereix un
aperitiu musical per a
nens d’entre 1 i 4
anys. Els infants po-
dran ballar, puntejar,
jugar fent rotllana i
cantar amb la cançó
del gegant del Pi:
unes quantes versi-
ons que s’interpreta-
ran amb dos instru-

ments de corda (el vi-
oloncel i el violí).
Avinguda del Boga-
tell, 17.

18.00TALLER
La Biblioteca Sagrada
Família proposa Mots
en joc, un taller per a
nens i nenes a partir
de 3 anys on, a través
de l’àlbum il·lustrat El
gran llibre de retrats
d’animals, es jugarà

amb aquest gènere
pictòric tot fent un re-
trat per penjar a casa.
C/ Provença, 480.

VALLS
19.00CIRC
El Teatre Principal
acull un espectacle
en homenatge a Pe-
quenho, que després
d’un llarg temps
apartat dels escena-
ris torna a la càrrega

per demostrar que ell
és l’únic predicador
que utilitza un nou
llenguatge per expli-
car les seves vivènci-
es: el circ. Espectacle
en format cabaret
per a totes les edats,
amb la col·laboració
especial de Jango Ed-
wards en un registre
força desconegut en
ell. C/ de Jaume Hu-
guet, 10.


