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BADALONA
12.00LLIBRE
Xesco Boix, història de la
nostra història. Saltamartí
Llibres s’afegeix als actes
del memorial del folkloris-
ta català amb la presenta-
ció d’aquest llibre de Lluís
M. Panyella i Maria Josep
Hernàndez. C/ Canonge
Baranera, 78.

BARCELONA
17.30CONCERT
2n Festival de Músiques des
d’un Balcó. Els balcons de
la plaça Comerç de Sant
Andreu acullen diversos
artistes que ofereixen con-
certs de tots els estils, fins
a les vuit del vespre, del
jazz a l’electrònica.

17.30DOCUMENTALS
Brazuca. Finalitza la mos-
tra de documental brasiler
al Centre Cultural Casa Eli-
zalde amb la projecció,
entre d’altres, de docu-
mentals com: Violencia SA,
Accidente, Anabazys o El
chivo baco.

18.00ÒPERA
Desig d’òpera. A través
d’una selecció del repertori
de l’òpera clàssica veiem
les relacions d’afecte,
amor, desig... de sis perso-
natges durant tres èpo-
ques de la seva vida. Teatre
Gaudí de Barcelona (Sant
Antoni Maria Claret, 120)

22.00CONCERT
Isabel Pantoja. Isabel Pan-
toja torna a Barcelona. La
Reina de la Copla ens pre-
senta el seu nou espectacle
a L’Auditori.

22.00CONCERT
Paramount Styles. Para-
mount Styles és el projecte
amb el qual Scott
McCloud, cantant i guitar-
ra de Girls Against Boys,
ens presenta les seves
composicions més perso-
nals. En la seva aventura
al marge del seu grup de
sempre, McCloud segueix
recargolant les atmosferes
que va patentar amb la
seva particular veu i el fosc
so de Girls Against Boys,
però aquesta vegada d’una
manera més assossegada,
més íntima, amb més lli-
bertat per cantar i perme-
tent que les melodies co-
brin més protagonisme.
Sala Sidecar (plaça Reial,
7).

22.30CONCERT
Alabama Gospel Choir. Amb
conegudes cançons com
God is moving, I am the
Lord, Your God, Thank
you, etc., porten el seu

història sobre la relació
entre tres germans guar-
donada amb la Concha
d’Or del Festival de Sant
Sebastià de 2008. Ronda
Sud, s/n.

MANRESA
17.00CONCERT
Moncho. El cantant presen-
ta a la sala Kursaal el seu
nou treball Boleros i can-
çons. Passeig Pere III, 35.

MOIÀ
21.00 CONCERT
Mario Mora. El jove pianis-
ta de Cuenca comença la
seva gira per terres catala-
nes a l’Auditori Sant Josep

missatge de pau i solidari-
tat més enllà de les fronte-
res.Palau de la Música.

BANYOLES
11.30EXCURSIÓ
Banyoles medieval. La inici-
ativa proposa un recorre-
gut pels carrers i places del
casc antic, on es pot conèi-
xer com es va fundar Ba-
nyoles i com s’hi vivia du-
rant l’Edat Mitjana, amb
una visita als edificis civils i
religiosos més representa-
tius de la Banyoles medie-
val: monestir de Sant Este-
ve, església de Santa Maria
dels Turers, la Pia Almoi-
na, la Llotja del Tint, la mu-

ralla i la plaça Major. Plaça
Major, 28.

CORBERADE
LLOBREGAT
11.00EXPOSICIÓ
La Gran Guerra en imatges.
Fins al 17 de gener, l’Antic
Hospital de Pelegrins acull
una exposició d’imatges de
la Primera Guerra Mundial
del fons de l’Archivo Gene-
ral de Palacio. C/ Major, 16.

FIGUERES
22.30CINEMA
La caja de Pandora. Els Cat-
cinemes projecten aquesta
pel·lícula de la directora
turca Yesim Ustaoglu, una

amb obres de Mozart,
Chopin, Colomé, Liszt,
Brahms i Albéniz. Aquest
concert s’inclou dins la
gira que Mario Mora realit-
zarà dins les propostes de
la Xarxa de Músiques a
Catalunya. C/ Sant Sebas-
tià.

PALAFRUGELL
11.00 RUTA
A peu Pla. Aigua de mar. La
Fundació Josep Pla orga-
nitza un passeig que s’ini-
cia a la casa natal de l’es-
criptor i seu de la Funda-
ció. Després de veure
l’audiovisual Josep Pla vi-
atger (1991), de L. Pomés,
es viatja fins a Calella en
cotxe i comença la ruta a la
plaça de l’Església, passant
pel Port Bo i la platja del
Canadell, i continuant el
camí de ronda fins a Lla-
franc. C/ Nou de Palafru-
gell.

PALS
12.00RUTA
Cristòfor Colom i la vila de
Pals: la història mai expli-
cada de la descoberta
d’Amèrica. Mitjançant dife-
rents punts del casc antic,
la ruta mostra una visió
extensa dels qui van ser
personatges imprescindi-
bles i de la seva participa-
ció en la vida i esdeveni-
ments transcendentals de
la Catalunya de finals del
segle XV. Ca la Pruna, c/
Creu, s/n.

RIPOLL
19.00LLIBRE
Política i valors. Com res-
taurar la grandesa de la po-
lítica?. La Fundació Lluís
Carulla i Esade presenten
aquest llibre del professor
del departament de ciènci-
es socials d’Esade Daniel
Ortiz a la Sala Abat Senjust
de l’Ajuntament de Ripoll.
Plaça Ajuntament, 3.

SANTBOIDE
LLOBREGAT
23.00CONCERT
Fundación Tony Manero.
Can Massallera acull el
concert de la banda de funk
que enceta les activitats de
la 63a Fira de la Puríssima.
La fundació presentarà el
seu últim treball, Pandille-
ros. C/ Mallorca, 30.

TARRAGONA
21.00 TEATRE
L’impossible. La Sala
Trono presenta aquesta
comèdia de Paco Zarzoso
sota la direcció de Rafel
Duran interpretada per
Oriol Grau, Joan Negrié i
Paloma Arza. C/ Misser
Sitges, 10.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Concert
L’Orquestra i Cor de la Societat
Filharmònica de Bielorússia
presenta el Rèquiem de Mozart
al Palau de la Música. 19 h

<<

Sants:
Sabas. Abat
Dalmau. Bisbe

Crispina. Màrtir
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The Deer House
De Jan Lawers / The
Needcompany.
Teatre Lliure, 2 desembre.

Una sala s’assajos es
transforma en un
refugi a les munta-

nyes de Kosovo durant la
guerra, amb les ànimes
dels morts que volten amb
banyes sense preu. Aques-
ta és la imatge de soledat i
natura plàstica que es pro-
jecta a The Deer House (La
Casa dels Cérvols) títol so-
norament molt proper, en
anglès, a la “casa estima-
da”, un lloc on tots voldrí-
em anar per trobar sentit a
la vida, com Lawers l’acon-
segueix a través de l’art.

The Deer House és,
doncs, una recerca de co-
munió en el sentit literal
del terme, sense Déu ni Es-
glésia. Una redefinició de
cerimònies seculars que
tenen la voluntat de lligar-
nos amb el passat i amb el
futur. La noia que busca el
seu germà, els ramats de
cérvols que s’han de curar,
el sopar de Nadal amb els
morts a taula, són alguns
dels elements de la darrera
part de la trilogia Sad face
/ Happy face, la que fa del
present el temps a viure.

“Vigila, el món no és dar-
rere teu”, ens diuen. Històri-
es entrecreuades, mescles
de vius i cadàvers, recerques
infructuoses i sorpreses pel
camí, bones narracions i fets
que no haurien de passar
mai, honor i amor lluitant
fins a la mort, són empentes
cap a l’avui, cap a la vida ac-
ceptada àmpliament, barre-
ja de mil gustos igual que la
fusió de dansa, text i música
que flueix en l’obra com si
fos un musical de Hollywood
surreal i tràgic.

Els intèrprets de la Ne-
edcompany són amfibis que
defugen qualsevol encase-
llament, tots els medis els
són propis. Però el més im-
portant és que són ballarins
amb ànima, plens d’aquesta
cosa immaterial que omple
l’espai per damunt dels cos-
sos on habita i que fa de
nexe entre els que restem i
els que ja no hi són. Perquè
sense els uns no s’entenen
els altres, és un lligam infi-
nit. De creació pura.

Crítica
teatre
BàrbaraRaubertNonell

Ànimes
entre
cérvols

La fusió de dansa,
text i música
flueix a la
perfecció

Joan Font firma aquesta adaptació de ‘La Cenerentola’ ■ ANTONI BOFILL

Rossiniperatots
BARCELONA11.00ÒPERA
La programació del Petit Liceu reposa al
teatre de la Rambla La Ventafocs, el conte
clàssic per a nens i nenes a partir de sis
anys cantada en català. Es tracta d’una
adaptació de l’òpera La Cenerentola, de
Rossini, feta per Comediants. Durant la
representació escoltarem les àries farci-
des d’ornamentacions –coloratures– de

la brillant protagonista Ventafocs; les me-
lodies rítmiques i còmiques –bufes– del
padrastre Don Magnífico i del servent
Dandini; les àries plenes de noblesa i
també de floritures vocàliques del prín-
cep Ramiro; els recitatius que guien
l’acció i l’argument i un bon nombre de
concertants que són interpretats alhora
pels protagonistes. A partir de sis anys. ■

Amb la canalla

BARCELONA
11.00CONCERT
L’Auditori presenta
un nou concert en
família organitzat
en dues parts:en la
primera, l’OBC inter-
pretarà 5 obres de 5
compositors cata-
lans i a la segona
part l’obra Guia
d’orquestra per a
joves de Benjamin
Britten.

12.00TALLER
La Factoria de Sant
Andreu. Dins el Sant
Andreu Contempora-
ni, la Factoria propo-
sa un taller d’art con-
temporani per a nens
i nenes a partir de
cinc anys al Centre
Cívic Sant Andreu,
amb el grafiter Zosen
com a artista convi-
dat. C/ Gran de Sant
Andreu, 111

13.00ESPECTACLE
Enigma. Després
d’èxits premiats per
tot Europa com a Ma-
gikíssim, Umbra o
Sombras, l’il·lusio-
nista barceloní Sergi
Buka presenta avui i
demà al CaixaForum
una posada en esce-
na dinàmica i innova-
dora que fa partícip
el públic d’aquest es-
pectacle. Av. Mar-

quès de Comillas, 6-
8.

LLEIDA
18.00CONTES
El narrador de contes
Agustí Farré oferirà
als nens i nenes a
partir de tres anys,
acompanyats d’un
adult, una sessió de
narracions que tin-
drà lloc a CaixaFo-
rum. C/ Blondel, 3.


