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BARCELONA
10.00 EXPOSICIONS
Convidats d’honor i La prin-
cesa sàvia. El Museu Naci-
onal d’Art de Catalunya
(MNAC) inaugura dues
exposicions, la primera
commemorativa del 75è
aniversari del MNAC, i la
segona sobre les pintures
de Santa Caterina de la
Seu d’Urgell. Parc de
Montjuïc.

19.30VISITA
Las Meninas: el cuadro
donde se encontraron Pi-
casso, Duchamp y Jeff Wall.
Dins del cicle Vist per... Mi-
rades sobre la col·lecció del
Museu, el Museu Picasso
convida creadors de diver-
ses disciplines a oferir una
visió crítica i personal en-
torn de l’obra i la figura de
Picasso. La sessió Las
Meninas: el cuadro donde
se encontraron Picasso,
Duchamp y Jeff Wall anirà
a càrrec de Valentín Roma,
professor d’estètica i cultu-
ra digital a l’Escola Elisava.
C/ de Montcada, 15-23.

20.00 EXPOSICIÓ
Mostra d’art solidari. Inau-
guració de la 17a Mostra
d’Art Solidari Contra la
Sida, en ocasió del dia in-
ternacional contra aques-
ta malaltia. Artistes com
Nazario, Didier Lourenço,
Perico Pastor, Mariscal,
Antoni Tàpies i Subirachs
han donat la seva obra des-
interessadament per ser
venuda en benefici de la in-
vestigació. Conduirà l’acte
l’actor Arnau Vilardebò, i
l’actriu Rosa Andreu llegi-
rà el manifest unitari con-
tra la sida, sota el lema
Dret a la salut. Clourà
l’acte l’actuació de The
Chanclettes. A la sala d’ex-
posicions de la Fundació
Comaposada. Rambla
Santa Mònica, 10.

21.00MÚSICA
III Concert Alzheimer Para
que no te olvides. En suport
a les famílies afectades per
la malaltia de l’Alzheimer,
concert en què participa-
ran artistes com Marina
Rossell, Monica Green, Ja-
vier Gurruchaga, Friends
Ballet, Los Sírex, Moncho,
Jordi LP, Gaby i Kike de Los
Salvajes, Regina do San-
tos, Millán, Godoy, Aman-
da, Santi Carulla, Los Dia-
blos i Joan Isaac. Els pre-
sentadors de l’acte, que es
farà al Palau de la Música
Catalana, seran Elsa Anka,
Luis del Olmo, Albert Cas-
tillón, Miqui Puig, Hilario i
Albert Malla. C/ del Palau
de la Música, 4-6.

ció, imaginació, sociologia,
matemàtica..., una infinitat
de matèries i coneixements
s’integren en aquests ma-
nuscrits, que expressen la
voluntat d’aplegar el saber
d’una època i utilitzar la
il·lustració com a eina per a
la comunicació. Centre
Cívic Santa Eugènia,
C/ de Santa Eugènia, 146.

LLEIDA
16.00CINEMA
Plácido. Dins del programa
de l’Aula de Cinema de
l’Institut d’Estudis Iler-
dencs, a CaixaForum Llei-
da es projecta aquest clàs-
sic de José Luis Berlanga,

22.00MÚSICA
El jardí extraordinari.
Aquest és el títol que el can-
tant Miquel Pujadó ha vol-
gut posar al recital que ofe-
reix aquesta nit al temple
català de la cançó francesa:
el bar Pastís. No hi faltaran
temes de Brassens, Léo
Ferré, Guy Béart, Georges
Moustaki, Barbara, Gilbert
Bécaud, Jacques Brel,
Charles Aznavour i d’al-
tres. C/ Santa Mònica, 4.

00.30FESTA
Festa contra la sida. La Sala
Metro s’adhereix al Dia In-
ternacional Contra la Sida
amb una festa un 10% de la

recaptació de la qual anirà
destinat a la Fundació Can
Ruti. Hi actuaran, entre
d’altres, The Chanclettes,
La Terremoto de Alcorcón,
Jackie Jr. and her Band,
Toni Arroyo, Sexy Boys,
Divine. C/ Sepúlveda, 189.

GIRONA
20.00EXPOSICIÓ
Beatus de Girona. Inaugura-
ció de l’exposició que porta
el subtítol Una mirada a
l’any mil des de la talaia de
la modernitat, amb els ar-
tistes Narcís Coderch,
Quico Estivill, Jordi Isern i
Jordi Serra. Geografia, ar-
quitectura, història, fabula-

que va marcar una època al
cinema espanyol. Avingu-
da Blondel, 3.

MANRESA
21.00CONCERT
Miquel Ramos i Andreu Ga-
llen. El duet format pel cla-
rinetista i el pianista va
guanyar la dissetena edició
dels premis Pòdiums de
Música de Cambra, que
atorga l’Escola de Música
de Sant Joan de Vilatorra-
da. A la sala petita del Kur-
saal, interpretaran obres
de Schumann, Poulenc,
Berg i Brahms. Passeig de
Pere III, 35.

OLOT
17.30CONFERÈNCIA
Una visió sociològica de la
telefonia mòbil. Dins de les
Aules de Difusió Cultural
per a la Gent Gran, Eusebi
R. Vidiella i París, enginyer
industrial jubilat, farà
aquesta conferència a l’Ins-
titut Municipal de Promo-
ció de la Ciutat (IMPC).
C/ Bisbe Lorenzana, 15.

RIPOLLET
10.00EXPOSICIÓ
Talent latent. Inauguració
d’aquesta mostra, que pre-
senta una selecció de tre-
balls fotogràfics realitzats
per creadors emergents i
rellevants de diferents llocs
del món. El nexe d’unió
entre els quinze projectes
triats és el valor de la foto-
grafia en la configuració
d’una societat caracteritza-
da per l’omnipresència i
l’accessibilitat de les imat-
ges. L’exposició es podrà
veure a la Sala d’Art del
Centre Cultural fins al 22
de gener. Rambla de Sant
Jordi, 2-4.

SABADELL
20.30CONCERT
Geni Barri Quartet. Dins del
Cicle de Jazz i Músiques del
Món 2009-2010, a l’Audito-
ri Caixa Sabadell, actuació
d’aquesta formació musical
integrada per Geni Barry
(vibràfon), Joan Monné
(piano), Marco Lohicari
(contrabaix) i Ramon Díaz
(bateria). C/ d’en Font, 1.

TARRAGONA
20.30CONFERÈNCIA
La desfeta d’un somni: lide-
ratges populistes, comunis-
mes i transicions postcomu-
nistes. Dins del cicle de con-
ferències Els Balcans: velles
i noves claus, Francisco
Veiga, professor d’història
contemporània a la Univer-
sitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB), farà aquesta con-
ferència a CaixaForum Tar-
ragona. C/ de Colom, 2.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Llibre
La Llibreria 22 de Girona acull
la presentació del nou llibre de
Jordi Llavina que porta per títol
‘Londres nevat’
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OBC
Paul Lewis, piano.
Dir: Eiji Oué.
L’Auditori, 27 de novembre.

Resulta evident –i sa-
tisfactori– que el di-
rector Eiji Oué hagi

retornat a l’ortodòxia i hagi
abandonat unes proliferaci-
ons gestuals que distreien
l’atenció. Ni els admiradors
més incondicionals poden
negar l’ostensible capteni-
ment mostrat sobre el pòdi-
um en els concerts dirigits
aquesta temporada, la del
seu comiat com a titular. El
gest torna a ser l’adequat
com a motor de l’orquestra,
i les seves lectures podran
convèncer més o menys,
però s’hi copsa una corres-
pondència genuïna entre la
música i una mímica sem-
pre més plàstica i de cara al
públic que imperativa o es-
menadora.

Prosseguint la integral
dels concerts per a piano
de Beethoven, la vetllada
començava amb el Tercer
que, com la coetània Eroi-
ca, significa un pas enda-
vant cap a la subjectivitat
romàntica. L’OBC va
acompanyar amb fina so-
noritat l’afamat i jove pia-
nista anglès Paul Lewis
tot respectant la severitat
d’un primer moviment co-
ronat amb una contun-
dent cadència per evolu-
cionar cap a una major
sensibilitat i una fluïda
entesa. Va ser justament
ovacionat.

La segona part l’omplia
la torrencial Simfonia
núm. 2 de Rakhmàninov,
una obra de 1906-07 que
mira cap al passat en con-
trast amb l’esguard futu-
rista del concert beetho-
venià. Es considera la cul-
minació del compositor
com a simfonista pel dens
treball temàtic del primer
moviment, la vitalitat del
segon i el lirisme d’un
adagio a l’alçada de Txai-
kovski. Oué va mantenir
alta la tensió, més pen-
dent d’esperonar cordes i
metalls que de destriar
textures i colors en una
versió tan atapeïda com
excitada, però certament
atractiva i acollida amb
gran satisfacció.

Crítica
clàssica
XavierCasanovesDanés

Pel camí
de l’entesa

El gest d’Oué torna
a ser l’adequat
com a motor
de l’orquestra

‘Camarada K’ és una obra de Produccions del Mar ■ RUBÉN BALLESTER

ComençalaVMostra
deTeatreiDansa
BARCELONA
TEATRESALTERNATIUS
Quatre sales de Barcelona
(Sala Muntaner i els tea-
tres del Raval, Tantaranta-
na i Versus) acullen des
d’avui la V Mostra de
Dansa i Teatre Alterna-
tius, que porta les 14 pro-
postes seleccionades com
a millors entre més de 200
presentades a votació a la
Red de Teatros Alternati-
vos. La xarxa agrupa 35
sales distribuïdes per 12
comunitats autònomes i
els seus directors artístics.

La mostra és com un
certamen que permet l’es-
trena dels espectacles i la
seva possible exhibició a

altres comunitats. El rigor
de la tria –cal saber que
cap director artístic pot
votar el seu teatre– fa que
el contingut del certamen
estigui molt valorat per
programadors i públic.

Al programa, que
s’allarga fins diumenge, hi
ha sis obres de teatre, qua-
tre de dansa i dues de tea-
tre familiar. La primera re-
presentació tindrà lloc
avui a les 19 h a la Sala
Muntaner. El títol és El
arte de volar o The Magical
Kschling-Box, espectacle
de dansa creat, dirigit i in-
terpretat per Dominik Bo-
rucki i Claudia Cardona.
Seguiran els muntatges te-

atrals Dar patadas para no
desaparecer, del Colectivo
960 (Teatre del Raval, 21
h) i Camarada K, de Pro-
duccions del Mar, que es
podrà veure també avui al
Tantarantana a les 23 h.

La mostra se celebra
cada any en una ciutat di-
ferent. Va engegar a Gra-
nollers, seguida de Sara-
gossa, Sevilla i Palma de
Mallorca. Els mateixos
dies, Barcelona acull
paral·lelament el XV Con-
grés de Sales Alternatives,
una oportunitat que facili-
tarà que els assistents pu-
guin comprovar la qualitat
dels treballs que han votat.

Teresa Bruna


