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BARCELONA
9.00EXPOSICIÓ
Josep Vergés, editor de Des-
tino. La mostra sobre l’edi-
tor de Palafrugell que pu-
blicava a Catalunya durant
la postguerra i la dictadura
es pot veure a la Biblioteca
de Catalunya matí i tarda,
fins al 30 de gener.

10.00EXPOSICIÓ

L’Eixample de les persones.
La Biblioteca Sant Antoni-
Joan Oliver acull aquesta
exposició que recorre la
història de l’Eixample a
través del pla d’Ildefons
Cerdà i mostra com, al
llarg del temps, les mane-
res de viure-hi l’han anat
redefinint. C/ del Comte
Borrell, 44-46.

19.00XERRADA
Modernització i representa-
ció literària de les ciutats
europees (segles XVIII i
XIX). El Centre de Recerca i
Debat del Museu d’Història
de Barcelona ofereix
aquesta conferència a càr-
rec d’Àlex Matas Pons, pro-
fessor associat de teoria li-
terària i literatura compa-
rada. Sala Martí l’Humà
(plaça del Rei-Conjunt
Monumental).

19.15POESIA
Poesia i ciència: el micros-
copi de la vida. La Casa de
Menorca reuneix Fina R.
Palau, cantautora i poeta;
David Jou, físic i poeta, i
Assumpció Forcada, biòlo-
ga i poeta, en un recital
per veure, amb noves
lents, la vida sota el mi-
croscopi de la poesia.
C/ Diputació, 215.

19.30CINEMA
Pantaleón y las visitadoras.
La Casa Amèrica Catalu-
nya enceta el cicle de cine-
ma Paisatge/Personatge
amb aquesta pel·lícula ba-
sada en la novel·la de Var-
gas Llosa, en què relata la
missió secreta d’un caporal
d’establir un servei de
prostitutes per a les tropes
a l’Amazònia peruana.
C/ Còrsega, 299.

19.30CONFERÈNCIA
El Dia de Brahma y los
72.000.000 de monos. El
teatre Romea organitza
aquesta xerrada sobre la

aprofitarà el moment dis-
tès per anunciar que s’ha
tornat a enamorar, però
aquesta vegada d’una
dona. Les tres germanes
intenten assimilar-ho com
a dones tolerants i moder-
nes que són, però la reali-
tat és que la notícia els
trenca tots els esquemes.
Sobretot a l’Elvira, tan
guapa com neuròtica, que
entrarà en crisi. Dins el
cicle de cinema Guionistes
de somriures, el Centre
Cívic Sagrada Família pro-
jecta aquesta pel·lícula
d’Inés París i Daniela Fejer-
man. C/ Provença, 480.

història no coneguda dels
números amb motiu de
l’estrena de Num3r@lia
dels Comediants, a càrrec
de Jaume Bernadet, dels
Comediants, i Rafael Cle-
mente Soler, director del
Museu de la Ciència.
C/ Hospital, 51.

19.30XERRADA
El paper dels governs locals
intermedis en la transfor-
mació de la realitat munici-
pal. L’Ateneu Barcelonès
ofereix aquesta conferèn-
cia a càrrec d’Antoni
Fogué, president de la Di-

putació de Barcelona, en la
qual es vol destacar la im-
portància dels governs lo-
cals intermedis, i molt es-
pecialment el de la Diputa-
ció de Barcelona, a fi de
garantir l’equilibri territo-
rial, el desenvolupament
econòmic, la millora i la ga-
rantia de la cohesió social i
la conservació i la preser-
vació del medi ambient.
C/ Canuda, 6.

20.00CINEMA
A mi madre le gustan las
mujeres. L’Elvira, la Jime-
na i la Sol celebren l’aniver-
sari de la seva mare, que

20.30CONCERT

Redes Simples Mentes Com-
plejas. La Sala Beckett pre-
senta el nou EP del grup
barceloní Le Fou (Viva La
Rock), el seu quart treball
discogràfic, amb uns sons
frescos de ressons marí-
tims endinsant-se en les
profunditats de l’indie pop
i el postpunk. Una obra que
busca i demostra la seva
especial alquímia elèctrica
(amb ecos d’Interpol, Vam-
pire Weekend, Pascal Co-
melade o The Flaming
Lips, entre d’altres) i que
està acreditada pel seu pre-
decessor Electrocardiodra-
ma (Cydonia, 2008), espe-
cialment ben valorat per la
crítica musical (8è millor
disc de música no en català
per Enderrock).

GRANOLLERS
19.30XERRADA
Cooperació a Talnique: El
Salvador. Can Jonch: Cen-
tre de Cultura per la Pau
acull aquesta xerrada
sobre un possible futur mi-
llor per als nens i nenes de
la Comunidad 13 de Enero,
a càrrec de la cooperant de
Sant Esteve de Palautorde-
ra Carme Guillamon i el pe-
riodista salvadorenc Héc-
tor Murcia. Guillamon és
col·laboradora de l’ONG
Dana Paramita i està treba-
llant des de fa prop d’un
any com a voluntària amb
la comunitat de Talnique
en projectes d’alfabetitza-
ció, cultiu d’horts veïnals i
prevenció de la violència.
Plaça Porxada, 6.

L’HOSPITALETDE
LLOBREGAT
18.00EXPOSICIÓ
Caricaturas. El Centre Cul-
tural Collblanc-La Torras-
sa acull una exposició de
caricatures de l’il·lustra-
dor, dissenyador gràfic i ca-
ricaturista Txema Berru-
ga. C/ Mare de Déu dels
Desemparats, 87.

PALAFRUGELL
18.00DOCUMENTAL
Un món diferent, efectes del
canvi climàtic a les comar-
ques gironines. La Bibliote-
ca Municipal presenta
aquest documental especi-
alitzat sobre el canvi climà-
tic, produït per La Copa
SCCL.

Dia d’avui No t’ho
perdis

Exposició
El Centre Cívic Besòs exposa
les obres dels alumnes del curs
de fotografia creativa del
Fotoespai Barcelona. 10h

<<

DISSABTE,16
Sant Ferriol.
A les 11.15 h, ermita de
Sant Fruitós d’Ossinyà,
cobla La Principal de
Porqueres.

DIUMENGE, 17
Barcelona.
A les 18 h, pl. de Sant Jaume,
cobla Rambles.

Corbera de Llobregat.
A les 12 h, cobla Els
Montgrins.

Cunit.
A les 11.30 h, pl. de
Catalunya, cobla Sant Jordi -
Ciutat de Barcelona.

Llagostera.
A matí, cobla Baix Empordà.

Peralada.
A les 13 h, pl. Ajuntament, i
16 h, Sala d’Activitats, cobla
Ciutat de Girona.

Puigpardines.
A les 11 h, ermita de Sant
Antoni, cobla La Principal de
Porqueres.

Riudellots de la Selva.
A les 16.30 h i 18 h, Pavelló
d’Esports, cobles La Principla
d’Olot i Mil·lenària.

Sabadell.
A les 13 h, Hotel Urpí, cobla

Jovenívola de Sabadell (concert).

Sant Feliu de Codines.
A les 12 h, cobla Costa Brava.

Santa Susanna.
A les 18.30 h, Pavelló, cobla
Selvamar.

Tarragona.
A les 12 h, pg. Marítim, cobla
Consetània.

Vilafranca del Penedès.
A les 12 h, pl. del Penedès,
cobla Reus Jove.

Vilajuïga.
A les 12 h, pl. del poble, cobla
La Principal de l’Escala

AgendadeSardanes
Òscar Igual

Sants:
Sant Higini. Papa
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E
ls Sants Innocents
van fer córrer un mis-
satge que anunciava

el retorn de la Patum a
Barcelona per la Mercè. El
franquisme va voler que
ara fa 60 anys el Poble Es-
panyol acollís l’essència
del tot Berga per recrear el
que no podia ser gaire més
que una mostra de poder,
perquè és evident que
manllevar una festa com
aquesta del seu entorn na-
tural és poc menys que
maltractar-ne el caràcter
existencial. Aleshores els
berguedans no ho podien
veure de gaire bon ull, i els
barcelonins més o menys
coneixedors del que re-
presenta, tampoc. Per
tant, no cal ser gaire vident
per pensar que una notícia
així pot ser objecte de ter-

túlies interminables a
Berga, però no cal posar-
se gaire nerviós: una
Patum fora de Berga mai
no pot ser res més que una
còpia del que passa a
Berga per Corpus des d’un
mer punt de vista visual.
La Patum és molt més que
un seguit de danses con-
nectades entre si a l’escalf
d’una multitud, i això, que
és el que realment impor-
ta, per més que es vulgui,
no es pot copiar.

La iniciativa es simulava
dissenyada per una em-
presa privada interessada
a vendre els fets festius
catalans arreu del món, i
així les coses, evident-
ment la Patum és un cara-
mel de primera. Tenint en
compte la seva repercus-
sió mundial, és lògic que

algú amb ànima comercial
pugui tenir una idea com
aquesta, i si l’objectiu és
donar a conèixer arreu del
món el patrimoni autòc-
ton, l’empresa no hauria
de ser una innocentada. El
que no cal és vendre-ho a
Barcelona; es fa absurd.
Això sí; si aquesta hipotè-
tica empresa tingués real-
ment l’objectiu de renovar
l’imaginari festiu català a
Catalunya, pel que fa al fet
sardanista hi té molta
feina a fer. Tot depèn del
grau de negoci que hi vul-
gui fer, però que la festa
sardanista necessita una
actualització social, visual
i artística seriosa des d’un
punt de vista de l’especta-
cle, és evident. I a la
Patum, que la deixin ben
tranquil·la a Berga.

Tocsdecobla
Del carrer a escena

Josep
Pasqual

Regla de tres
De Joan Casas.
Nau Ivanow, 8 de gener.

L’últim text teatral de
Joan Casas està fet a
mida dels intèrprets

que el serveixen, exdeixe-
bles del dramaturg que ja
han traçat un interessant re-
corregut en un ampli ventall
de muntatges. Les actrius,
Berta Giraut i Elisabet Vallès
havien fet l’anterior peça de
Casas, Elles mateixes (Ver-
sus), i han participat en
muntatges d’altres autors
catalans com Cabré o Mallol,
sempre amb una manera de
fer extremament veraç i
àgil. Aquí interpreten dues
actrius que coincideixen en
una solitària casa en un arxi-
pèlag, que evoca molt de
prop l’illa de Fargo on Berg-
man va construir el seu re-
fugi vital i on va rodar Per-
sona (1966), que ressona
poderosament en el rere-
fons de l’obra, perquè elles
es troben per assajar un
guió que s’assembla molt al
del film.

En la confrontació de les
dues individualitats, les
màscares van esmicolant-se
per deixar entreveure el foc
colgat que les posa en con-
flicte. Un foc que guspireja
en el rol de l’actor, Marc G.
Coté, un mort que reviu la
seva trajectòria teatral vora
les dues actrius. La presèn-
cia de difunts en escena ja
apareixia en una altra obra
de Casas, Nocturn corporal
(1993), que encara espera
l’ocasió de l’estrena. I és
que, com deia Bergman, “és
l’ombra de la mort que dóna
relleu a la vida”. Significati-
ves seqüències d’Espectres
d’Ibsen i el Ricard III de Sha-
kespeare es reescriuen i
s’entortolliguen amb el guió
de cine i amb el límpid tre-
ball dels intèrprets, en un
joc metatextual que farà les
delícies dels teatrers.

Al capdavant de la posada
en escena, Yvette Vigatà
torna a la direcció, amb el
suport d’Ester Nadal, en una
obra d’una exquisida com-
plexitat sobre l’acte d’amor
que és el teatre. Una peça
que reflexiona a l’entorn de
les exigències de l’ofici i
l’opacitat de l’existència en
un tres en ratlla inescrutable.

Crítica
teatre
FrancescMassip

Escriure
a mida

Una peça que
reflexiona sobre
les exigències
del teatre


