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BANYOLES
19.00LLIBRES
Club de lectura. Tertúlia li-
terària a la Biblioteca Pú-
blica a partir del llibre Her-
manas, de Josefina Alde-
coa. Hi seran presents
l’autora i la conductora de
l’activitat, Francesca Bar-
trina, directora de la Càte-
dra Unesco: Dones, Desen-
volupament i Cultures, del
Centre d’Estudis Interdis-
ciplinaris de la Universitat
de Vic. C/ de la Llibertat,
155, 1r.

BARCELONA
19.00CINEFÒRUM
Mars attacks. La Universi-
tat de Barcelona proposa
aquest cinefòrum que
porta per títol Remake hila-
rant de la societat multicul-
tural i consumista nord-
americana: Mars attacks!,
de Tim Burton (1996),
dins del cicle El cinema de
ciència-ficció com a expres-
sió de la problemàtica exis-
tencial contemporània, a
càrrec de Michela Rosso.
Gran Via de les Corts Cata-
lanes, 585.

19.30CONTES
Contes eròtics: contes que
humitegen llavis i oïda.
Dins del programa d’activi-
tats entorn a l’exposició
Imatges secretes. Picasso i
l’estampa eròtica japone-
sa, que es pot visitar al
Museu Picasso fins al 14 de
febrer, Yoshi Hioki explica-
rà històries carregades
d’erotisme explicades a
través d’un itinerari basat
en alguns dels personatges
que protagonitzen les
obres d’aquesta exposició.
C/ de Montcada, 15-23.

20.00CONCERT
Ja’zz Nadal. La Pedrera
acull un concert de Nadal a
càrrec de Manel Camp, Lli-
bert Fortuny i Mireia Far-
rés. Aquests reconeguts
músics presenten un nou
espectacle que inclou
temes de Mozart, Haydn i
nadales (El noi de la mare,
Les dotze van tocant, El ra-
badà, La pastora Caterina i
d’altres) portant-les al ter-
reny jazzístic, on la impro-
visació es desenvolupa i
s’encreua amb idees més
actuals, però respectant la
idea inicial.

20.30MÚSICA
Aksak. Dins del 2n cicle de
música d’arrel religiosa i
tradicional Músiques de la
Mediterrània, concert a
l’església oratori de Sant
Felip Neri, a càrrec del
grup Aksak, un projecte de
cinc músics vinguts d’ho-

coreografia, escenografia i
disseny de llums, però amb
el temps es va instituir com
a cantata per als escenaris
habituals de recitals. Recu-
perant la intenció original
d’Orff, Carles Padrissa, un
dels directors de La Fura
dels Baus, ha ideat un in-
novador espectacle visual
sense necessitat de treure
l’obra de la sala de con-
certs. A L’Auditori, aquest
Carmina Burana serà un
esdeveniment sensorial
per a l’espectador, que,
guiat pel poderós llenguat-
ge visual de Padrissa, des-
cobrirà una visió renovada
sobre aquesta obra. C/ de

ritzons musicals tan vari-
ats com el jazz, el Barroc o
la música contemporània
que explora les músiques
tradicionals dels Balcans
des de l’antiga Iugoslàvia
fins a Albània, Romania i
Bulgària, amb recitals que
incorporen també la
dansa. Plaça de Sant Felip
Neri, 5.

21.00CONCERT
L’epopeia càtara (952-
1453). El Saló del Tinell
acull aquest concert de la
Capella Reial de Catalunya
i el grup Hespèrion XXI,
amb Montserrat Figueras,
Pascal Bertin, Lluís Vila-

majó, Marc Mauillon i
Furio Zanasi (cant). El
programa, dirigit per Jordi
Savall, inclou cançons, sir-
ventesos i planys de
Guilhem de Peitieu, Mar-
cabru, Beatriz de Día,
Peire Vidal, Giraut de Bor-
nelh, Raimon de Miraval,
Berenguer de Palou, Gui-
llaume Dufay i anònims
dels segles X al XIV. Con-
junt Monumental de la
plaça del Rei.

21.00ESPECTACLE
Carmina Burana. Aquesta
obra de Carl Orff va ser
concebuda com una obra
escenificada amb dansa,

Lepant, 150.
21.00MÚSICA
El Messies. Concert a càr-
rec de la Coral Polifònica de
Puig-Reig i l’Orquestra de
Cambra de l’Empordà, que
interpretarà aquesta obra
de Händel, dins de l’11è
cicle Concerts a Barcelona,
a la basílica de Santa Maria
del Mar. Plaça de Santa
Maria, 1.

GIRONA
18.00LLIBRES
Les tres germanes. Club de
lectura de literatura uni-
versal a la Biblioteca Públi-
ca de Girona, amb el co-
mentari de Les tres germa-
nes, d’Anton Pavlovic
Txékhov, conduït per Sole-
dad Rodríguez. Plaça de
l’Hospital, 6.

OLOT
17.30CONFERÈNCIA
L’emocionant aventura del
llibre. Dins de les Aules de
Difusió Cultural per a la
Gent Gran, la conferència la
farà Domènec Moli i Serra,
escriptor i periodista, a
l’Institut Municipal de Pro-
moció de la Ciutat (IMPC).
C/ Bisbe Lorenzana, 15.

TARRAGONA
18.00CONTES
L’herbeta de poniol i la prin-
cesa de sal. Sessió de
L’Hora del Conte a la Bibli-
oteca Pública adreçada a
nens i nenes de 3 a 9 anys,
amb Airun Airam, les ger-
manes contacontes. C/ de
Fortuny, 30.

19.00CONFERÈNCIA
Els Balcans paradigmàtics.
El nou ordre mundial: de la
postguerra al segle XXI.
Dins del cicle de conferèn-
cies Els Balcans: velles i
noves claus, a CaixaForum
Tarragona, conferència a
càrrec de Francisco Veiga,
professor d’història con-
temporània a la Universi-
tat Autònoma de Barcelo-
na (UAB). C/ de Colom, 2.

TERRASSA
17.00EXPOSICIÓ
Edición limitada. Inaugura-
ció d’aquesta exposició em-
marcada dins del projecte
expositiu Kairós. Moments
de claredat. L’obra de Patri-
cio Conde parla del món
urbà des del seu punt de
vista més lúdic. Les seves fo-
tografies reflecteixen ska-
ters, bikers, habitants noc-
turns o espais urbans buits,
des d’on ens transmet l’am-
bient de la ciutat i les ganes
de diversió dels seus habi-
tants. La mostra es podrà
veure a l’Espaidos fins al 10
de gener. Plaça de Didó.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Música
La companyia Ylliana torna
al Romea amb l’espectacle
‘Pagagnini’ després de l’èxit
de l’any passat. 21 h
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Matthew Herbert Big Band
Palau de la Música, 12 de desembre.
XI Festival del Mil·lenni.

Matthew Herbert,
l’home que amb
les seves mans de-

termina el destí d’una se-
nyora orquestra, tornava a
Barcelona com a guru de
l’escena electrònica apli-
cada als sons orgànics
d’una big band. Potser
perquè la proposta no
aportava cap mena de no-
vetat a l’espectacle que va
presentar en la seva visita
anterior sobre el mateix
escenari del Palau i també
perquè el pas del temps ha
diluït l’efecte sorpresa del
muntatge en si mateix, el
pati de butaques lluïa al-
gunes clapes i no era per-
ceptible un especial entu-
siasme o expectació en
l’ambient.

No deixa de ser una
mica decebedor compro-
var que, ara que l’encaix
entre la big band i la mani-
pulació electrònica és més
ajustat, precís i compacte,
l’interès per la proposta ha
disminuït. Coses de la
moda. Matthew Herbert
amplifica, distorsiona,
sampleja i esmicola al seu
gust i a cops de botó unes
peces carregades de swing
i amb un cert aire de caba-
ret centreeuropeu. Oficia
d’aquesta manera de gran
tunejador d’un so clàssic
del qual subratlla passat-
ges i ritmes a través de les
seves maquinetes. La veu
de la cantant Eska Mtun-
gwazi, tot i estar també
sotmesa a l’efecte Herbert,
aporta al xou la calidesa
natural del seu registre a
mig camí del soul i el funk.
I els números ja habituals
dels diaris esquinçats, els
condons voladors, la ca-
putxa de les tortures i el
recompte de morts en
conflictes bèl·lics com la
passada guerra de l’Iraq
aporten una estètica més
colorista i una fina capa de
consciència crítica sobre
un muntatge que té tant
d’efectiu com d’efectista.
Caldrà esperar, però, que
el mag Herbert es tregui
de la màniga un nou in-
vent que li permeti reacti-
var l’efecte sorpresa.

Crítica
jazz
PerePons

L’home
dels
botons

Caldrà esperar
que el mag
Herbert mostri
un nou invent
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Lafamíliadisfuncional
deClaudioTolcachir
BARCELONA
21.00TEATRE
Després de passar amb
èxit pel Festival Tempora-
da Alta del 2007, arriba
avui al Teatre Lliure La
omisión de la familia Cole-
man, la primera obra de
Claudio Tolcachir, jove
autor argentí foguejat
com a actor en les obres
del seu compatriota Dani-
el Veronese. Una peça
que beu de l’absurd de
Beckett i Ionesco
–d’aquelles estructures
que deixen de funcionar
sense que ningú sàpiga
per què– i que parla d’una
família més aviat estra-
nya, sense pare, una

mare que es comporta
com si fos una filla més i
una àvia que és l’autori-
tat. “Tots tenen un com-
portament absurd i vio-
lent, però ho viuen amb
absoluta normalitat”, ens
explica l’autor i director.
La família Coleman no se
suporta, però, ens avança
Tolcachir, “no poden
estar separats”. La clau
de l’obra són els intèr-
prets i la feina de creació
que hi ha al darrere.
“L’obra té molt a veure
amb el seu tarannà”, indi-
ca el dramaturg. Ell ma-
teix va escriure la peça
per al grup que la inter-
preta. I contràriament al

que podríem pensar,
aquest fet no l’ha limitat
gens. “He agafat l’actor
com un element creatiu
més, com una extensió de
mi mateix. Encara que es-
criguis en solitud, el text
sempre es veu potenciat
per la feina de l’actor”,
afegeix Tolcachir. Molts
podran veure La omisión
de la familia Coleman com
un retrat de la societat ar-
gentina d’avui i el seu
autor no amaga que, com
passava amb els relats de
Cortázar, la realitat supe-
ra la ficció: “Escric i des-
cric el món que m’envol-
ta. Sóc un autor realista”.

Andreu Gomila


