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BARCELONA
10.00EXPOSICIÓ
Catalunya, terra pagesa.
Coincidint amb el 35è ani-
versari de la seva fundació,
el sindicat agrari Unió de
Pagesos presenta una ex-
posició fotogràfica al
Museu d’Història de Cata-
lunya sobre la tasca que ha
dut a terme, especialment
en defensa del sector agra-
ri i el desenvolupament del
món rural, des de l’any
1974. L’exposició, que es
podrà veure fins al 24 de
gener, vol divulgar els va-
lors agropaisatgístics de
Catalunya, mostrar el rol
de centralitat que ocupa
com a sindicat en el món
rural català, reivindicar la
importància de l’activitat
agrària en un model soste-
nible de territori i contribu-
ir a la millora de la conside-
ració social de la pagesia.
Plaça de Pau Vila, 3.

19.00CONFERÈNCIA
Dinomania: els dinosaures en
la cultura popular. José Luis
Sanz, catedràtic de paleon-
tologia de la Universitat Au-
tònoma de Madrid i director
tècnic del Museu Paleonto-
lògic d’Elx, farà aquesta
conferència a CosmoCaixa.
C/ Isaac Newton, 26.

19.00TAULARODONA
Abd el Krim, símbol de la re-
sistència al Rif. Amb motiu
de la presentació del llibre
Abd el-Krim El Jatabi. La
lucha por la independencia,
l’Institut Europeu de la Me-
diterrània organitza aques-
ta taula rodona en què par-
ticiparan: Lurdes Vidal,
responsable del programa
Món Àrab i Mediterrani de
l’IEMed; Eloy Martín Corra-
les, professor d’història
moderna a la Universitat
Pompeu Fabra, i María
Rosa de Madariaga, histori-
adora i autora del llibre. C/
Girona, 20.

20.00CONCERT
Quartet Toldrà. Dins de les
activitats de l’Any Haydn
que organitza l’Escola Su-
perior de Música de Catalu-
nya (Esmuc), el Quartet
Toldrà, format per Guillem
Cabré i Marina Arrufat (vio-
lins), Àlex Benedicto
(viola) i Sara Chordà (vio-
loncel), oferirà un concert a
les cotxeres del Palau Ro-
bert en què interpretarà el
Quartet en fa menor, op. 20,
Hob. III/35, de Haydn, i Re-
mark’s simplicity, una obra
de Javier Quislant (Bilbao,
1984) que s’estrenarà en
aquest concert i que s’inspi-
ra en la música de Haydn.
Passeig de Gràcia, 107.

d’òpera Bridget Bazile, amb
una veu extraordinària, ha
compartit el seu talent amb
estrelles de la lírica com Bar-
bara Hendricks i els millors
cors d’espiritual i gospel. En
aquest concert al Teatre Jo-
ventut Bazile retrà home-
natge a la tradició de l’espiri-
tual negre acompanyada
pels cantants del conegut
Moonwalk que recorre el
front del barri francès de
Nova Orleans i el protegeix
de les crescudes del Missis-
sipí. C/ de la Joventut, 4-10.

MANRESA
21.00CONCERT
Efedefunk. El Kursaal acull

21.00MÚSICA
El Petit de Cal Eril i Anímic.
Aquestes dues formacions,
El Petit de Cal Eril i Anímic,
figuren entre els grups
més sorprenents del nou
panorama del folk-pop a
Catalunya. De cara a les
festes de Nadal, proposen
un espectacle conjunt: des-
prés de presentar cada
grup les seves cançons més
recents (dels discos I les
sargantanes al sol i Hima-
laya, respectivament) en el
terç final de l’espectacle a
L’Auditori es fusionaran
per interpretar conjunta-
ment un repertori nada-
lenc. C/ de Lepant, 150.

GIRONA
20.00CONFERÈNCIA
La integració dels immi-
grants. Interculturalisme o
multiculturalisme. Dins del
cicle de conferències Immi-
gració, integració i diversi-
tat, a la Casa de Cultura,
aquesta conferència la farà
Àlex Seglers Gómez-Quin-
tero, professor de dret
eclesiàstic de la Universi-
tat Autònoma de Barcelo-
na . Plaça de l’Hospital, 6.

L’HOSPITALET
DELLOBREGAT
21.00MÚSICA
Bridget Bazile & The Moon-
walk Singers. La cantant

l’actuació d’aquesta banda
bagenca formada l’any
2007 amb components de
diverses formacions amb
l’objectiu de crear un estil
funk accessible a tots els
públics. La banda està ins-
pirada per multitud d’in-
fluències musicals dels
seus diferents compo-
nents. Una sòlida base de
funk i rock, però amb apor-
tacions de pop, latin i fla-
menc donen forma al re-
pertori actual. Passeig de
Pere III, 35.

PALAFRUGELL
18.00LLIBRES
Nascuts per a llegir: quins
contes podem demanar als
Reis? La biblioteca pública
organitza aquesta activi-
tat en què es presentaran
les novetats infantils a
càrrec dels llibreters de
Palafrugell. C/ de Sant
Martí, 18.

REUS
20.00CONTES
Petits contes misògins.
Dins de la programació
Lectures en veu alta, a la bi-
blioteca del Centre de Lec-
tura, Dolors Sugrañes, di-
rectora de la biblioteca,
farà una lectura d’alguns
contes d’aquesta obra de
Patrícia Highsmith: La co-
queta, La ballarina, La ma-
lalta o l’enllitada i l’artista.
C/ Major, 15.

SABADELL
21.30MÚSICA
Esteve Sabater. El cantau-
tor sabadellenc ha anat
construint el seu segon
àlbum, Dolça companyia,
amb paciència d’orfebre i
ara en passeja les cançons
en concerts de caire inti-
mista, com el d’avui a
L’Estruch. L’àlbum vital
dels anys adolescents de
Sabater està poblat per
noms com els de King
Crimson, Frank Zappa,
Pink Floyd i Bob Dylan,
sense oblidar als grans
J.S. Bach i Stravinsky. C/
de Sant Isidre, 140.

TARRAGONA
19.00CONFERÈNCIA
Violència contra la parella:
el patiment de la víctima.
Dins de Violència: Toleràn-
cia Zero. Dia Internacional
contra la Violència de Gè-
nere, Enrique Echeburúa
Odriozoloa, catedràtic de
psicologia clínica a la Fa-
cultat de Psicologia de la
Universitat del País Basc i
membre fundador de l’Ins-
titut Basc de Criminologia,
farà aquesta conferència a
CaixaForum Tarragona. C/
de Colom, 2.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Música
El Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
acull fins dissabte el festival
d’art sonor Zeppelin

<<

Sants:
Mare de Déu de Loreto.
Eulàlia de Mèrida. Màrtir

Trobat. Màrtir
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ZWDU
D’Albert Mestres.
Auditori de la Mercè (Girona), 7 de
desembre. Festival Temporada Alta.

Fa mesos algú em va
enviar un clip que cor-
ria per internet, en

què dos homes vells balla-
ven no recordo si amb músi-
ca klezmer. Talment siame-
sos, compartien la mateixa
barba i les possibilitats tra-
gicòmiques que ofereix
aquesta anomalia pilosa. Ig-
noro la paternitat de la idea
de la barba compartida, pe-
rò ara l’he vista plasmada a
Temporada Alta amb direc-
ció d’Albert Mestres. La cosa
dóna molt de joc escènic.

Dos homes, un a cada
cantó de taula. Clapen. La
longitud i el color de la bar-
ba indiquen que no són jo-
ves; la situació i les actituds
evoquen un parell de roda-
móns encauats. Quan es
desperten no enraonen: ex-
pulsen algun mantra a duo

o es comuniquen amb sons
explícits. Mantenen una re-
lació de dependència, vin-
guda tant de la miserable si-
tuació compartida com del
matisat predomini caracte-
rològic de l’un sobre l’altre,
una dependència simbolit-
zada per aquesta llarga bar-
ba que els uneix i els entre-
banca. Dormen, beuen te en
despertar-se, mengen (o no)
una sopa immenjable, es
tornen a ensopir. El fantas-
ma de Vladimir i Estragon.
Beckett és molt Beckett.

Els personatges es diuen
Zw i Du, suaus espetecs fò-
nics per suggerir “dos”. A
moments, l’espectacle s’a-
lenteix més del que cal, i em
sembla que té més possibili-
tats que les que aquí s’evi-
dencien, especialment en el
territori psicològic, però
també en el només tempte-
jat territori alliberadora-
ment còmic que permetria
la prou esbossada polaritat
entre tots dos personatges.
Bo i així, ZWDU posa de re-
lleu moltes de les misèries
comunes: el desencís, l’au-
toritarisme, la mort com a
única construcció possible i
previsible, el no-res moral,
el no realitzat somni d’inde-
pendència i algunes altres
coses que se’m devien esca-
par. No és poca cosa.

Crítica
teatre
JordiJané

Siamesos
per la cara

L’espectacle té
més possibilitats
que les que aquí
s’evidencien

Dani Pérez ha estat guardonat amb el premi als Monologuistes d’El Club de la Comedia ■ SAT

DaniPérezestrena
‘Cazandogamusinos’
BARCELONA
21.00TEATRE
Dani Pérez (premi El Club
de la Comèdia) s’instal·la
des d’avui al cor de la ciu-
tat: al Sant Andreu Teatre
(SAT!, Neopàtria, 54), on
ja hi ha fet temporada i és
molt benvingut. Hi estre-
na el seu últim espectacle
Cazando gamusinos, que
més o menys voldria dir
anar a buscar follets al
bosc. És a dir, impossibles.
Una vegada més, doncs,
l’actor convida a través
del seu divertit i no
menys càustic relat a re-
flexionar sobre el que
hem fet a la vida, de què
ha servit deixar-nos por-

tar i què hauria passat si
ens haguéssim revelat.
Per l’actor: “Des que nai-
xem ens veiem arrosse-
gats a un món que sembla
inventat per servir als al-
tres, aconseguir el mínim
per viure a canvi d’un
gran esforç, o bé anar més
lluny i tenir cotxe, segona
residència, vacances en
grans hotels a llocs para-
disíacs i, ésclar, lletres i
hipoteques”. Dani Pérez
es pregunta per què no
podem viure al marge d’un
ordre econòmic i polític
imposat i basat en el tant
tens, tant vals, si, al final,
la gent arriba a la jubilació
amb molt poc temps per

viure la vida com hauria
volgut viure-la.
El guió és de Dani Pérez i
Carme Male, que també
ha dirigit l’espectacle. Té
una durada de 80 minuts i
està narrat en català i cas-
tellà. Escoltar Dani Pérez
obre la porta a un canvi
d’epitafi. En comptes de
“Va ser un treballador
exemplar”, no seria millor
que digués: “El cabronàs
es va fotre una vidorra de
puta mare i sempre va ser
feliç”?
Això ho diu a l’espectacle.
I diu que us intentarà con-
vèncer fins al 10 de gener.

Teresa Bruna


