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BARCELONA
18.00CONCERT
Concert homenatge a Alícia
de Larrocha. Les Joventuts
Musicals d’Espanya i l’As-
sociació Franz Schubert
volen retre homenatge
pòstum a la gran pianista
catalana, recordant que
l’any 1952 va fer a Barcelo-
na el concert inaugural de
les Joventuts Musicals, ac-
tuant conjuntament amb
l’Orquestra Municipal sota
la direcció del mestre Edu-
ard Toldrà. En aquesta oca-
sió, l’encarregada de posar
música a l’homenatge és
Khatia Buniatishvili, una
virtuosa del teclat que
actua per primera vegada a
Espanya, amb repertori de
Haydn, Schumann, Cho-
pin i Prokófiev, i que va ser
una de las revelacions del
passat festival internacio-
nal de piano de La Roque
d’Antheron. Auditori AXA,
L’Illa Diagonal (avinguda
Diagonal, 547).

18.00DANSA
Russian Ballet Stars. El Te-
atre Victòria presenta la
Gran gala d’estrelles del
Ballet Rus, que aplega pri-
meres figures dels ballets
de Rússia –Bolxoi, Ma-
rinski, Stanislavski i
Eifman–, juntament amb
un cos de ball integrat per
8 ballarins. Es tracta
d’una proposta de luxe, ja
que permet veure en un
mateix escenari a balla-
rins de prestigi que comp-
ten amb el títol d’Artista
Honorífic interpretant
fragments de La Bayadè-
re, Spartak o Raymonda,
entre altres ballets. Tots
ells sota la direcció artísti-
ca d’Aidar Akhmetov,
també amb aquest reco-
neixement que va ser pri-
mer ballarí del Moscow
Classical Ballet i de l’Sta-
nislavski Ballet.

18.30CONCERT
Concert de violí i piano. Ana
Omeñaca, al violí, i Albert
Giménez, al piano, s’unei-
xen per interpretar obres
de J. Suk, E.Ysaye i P.I. Txai-
kovski a l’Ateneu Barcelo-
nès. C/ de la Canuda, 6.

20.00TEATREMUSICAL
From London to Barcelona.
El Teatre Almeria presenta
un espectacle original,
ideat a Londres per Jeremy
Fisher, que fa un recorre-
gut per diferents estils dins
el teatre musical, des del
jazz al pop i des del clàssic
al swing, amb peces de mu-
sicals com Cats, Les Mi-
sérables o Miss Saigon i
d’altres de més modernes

2010, en què es comme-
mora l’Any Chopin amb
motiu del bicentenari del
seu naixement. L’Orques-
tra Simfònica Julià Carbo-
nell vol homenatjar-lo ofe-
rint un espectacle de cam-
bra interdisciplinari en el
qual el reconegudíssim pi-
anista Ilian Rogoff, junta-
ment amb destacats mem-
bres de l’orquestra, sor-
prendrà amb unes
versions molt interes-
sants dels dos concerts de
piano de Chopin pensades
per ser interpretades per
piano solista i quintet de
corda. Plaça Mossèn Cinto
Verdaguer.

d’espectacles com Wicked,
The wild party o We will
rock you. C/ Sant Lluís, 64.

21.00CONCERT
Txell Sust i August Tharrats
Trio. Dins la celebració del
50è aniversari de la sala
Jamboree, aquesta unió de
talents oferirà un repertori
de swing-blues fresc i vita-
lista. Plaça Reial, 17.

GIRONA
19.00CONCERT
Festival de Valsos Caixa Sa-
badell. L’Obra Social Caixa
Sabadell i l’Auditori Palau
de Congressos de Girona
organitzen un concert de

valsos de l’Orquestra Sim-
fònica del Vallès (OSV) a la
Sala Simfònica de l’Audito-
ri - Palau de Congressos de
Girona, un concert tradici-
onal d’any nou amb valsos
clàssics de Berlioz,
Strauss, Lanner o Nicolai
en què el mestre Rubén Gi-
meno dirigirà el conjunt
vallesà. Passeig de la Deve-
sa, 35.

LLEIDA
19.00CONCERT
Els concerts de piano de
Chopin. L’Auditori Enric
Granados presenta el ro-
màntic compositor polo-
nès només començar el

LLORETDEMAR
10.00FESTA
Festa del traginer. L’Ermita
de la Mare de Déu de les
Alegries és l’indret on es
celebra aquesta festa po-
pular des de fa cinc anys,
que comença amb una xo-
colatada i continua amb
una missa amb acompa-
nyament del Cor Alba de
Prima, la narració de la lle-
genda del traginer i la pre-
sentació de la cançó del
Traginer per part del grup
Sa Caleta.

PINEDADEMAR
18.00TEATRE
Els Pastorets solidaris. El
Centre Cultural i Recreatiu
dedica l’última representa-
ció de l’obra de Josep Maria
Folch i Torres a una recap-
tació solidària en benefici,
enguany, de Mans Unides.
C/ del Reverend Doltra An-
toni, 11.

SABADELL
18.30MÚSICA
Concert de Reis. Les corals
cor Aglepta, cor Montser-
rat, coral Belles Arts i l’or-
ganista Jordi Figueras
s’uneixen per interpretar
peces de Johannes
Brahms, Otto Fischer o
Hugo Hammarström, diri-
gits per Oriol Castanyer,
Llorenç Castelló i Esteve
Costa, a l’església Santíssi-
ma Trinitat. C/ Zurbano, 2.

TÀRREGA
19.00CONCERT
Concert de Nadal i Reis. El
Teatre Ateneu acull un
concert de la Camerata
Barroca de Catalunya i la
Polifònica d’Urgell amb
l’Euroquartet Simfònic del
Liceu en què commemora-
ran el 250è aniversari de la
mort de Georg Friedrich
Händel, interpretant El
Messies d’aquest autor, i al-
tres peces de Vivaldi, Bach,
Verdi i Haydn.

TORROELLADE
MONTGRÍ
19.00CONCERT
Qvixote Quartet. El Cine
Petit acull un concert
d’aquest quartet , guanya-
dor del primer premi als
concursos Josep Mirabent
i Magrans 2007 i Montser-
rat Alavedra 2008. Daniel
Cubero (violí), María
Sanz (violí), Anna Aldo-
mà (viola) i Amat Santa-
cana (violoncel) formen
part actualment de l’Eu-
ropean Chamber Music
Academy, i combinen la
formació amb els concerts
arreu del món i les col·la-
boracions musicals amb
actes benèfics.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Concert
El Teatre Kursaal de Manresa
acull el 8è Concert de Reis, a
càrrec de l’Orquestra Simfònica
de Sant Cugat. 19 h
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Josep Pons
OBC.
L’Auditori, 8 de gener

Tot canvi implica pèr-
dues i guanys. El pro-
grama general de la

temporada anunciava, sota
l’epígraf Impressionisme i
expressionisme, obres de
Bartók, Debussy i Schön-
berg. A l’hora de la veritat,
els dos últims autors van
deixar pas a Brahms, con-
formant un programa de
caire més convencional.
Aquest seria el capítol de
pèrdues, perquè, per altra
banda, també va ser ben in-
teressant veure com un di-
rector com Josep Pons, re-
conegut sobretot per les
seves interpretacions de
música del segle XX, abor-
dava una peça del repertori
d’aquell que se’n diu de tota
la vida, la Quarta simfonia
del compositor alemany
que, conscientment o in-
conscient, tendeix a associ-
ar-se amb batutes que han
begut directament de la ma-
mella teutònica.

Diguem de seguida que
va ser una versió de molt
bon nivell que va fer justí-
cia a la quadratura del cer-
cle que Brahms va aconse-
guir en aquesta partitura
magistral, en especial en la
impressionant passacaglia
conclusiva: un turbulent
temperament romàntic ex-
posat amb el màxim rigor
formal. Pons va equilibrar
amb saviesa la densitat po-
lifònica amb l’efusivitat líri-
ca, donant el perfil ade-
quat a cada cant i contra-
cant i deixant respirar els
moments més delicats,
com el decisiu solo de flau-
ta del final abans de la ca-
valcada cap a la tragèdia.

Petites, tot i que innòcu-
es, indecisions en la respos-
ta orquestral van marcar
tant l’inici de la simfonia
com del Concert per a violí
núm.2 de Bartók, interpre-
tat com estava previst per
Frank Peter Zimmermann.
Amb una afinació miraculo-
sa en els aguts més extrems
i una claredat impressio-
nant en els passatges més
diabòlics, el violinista ale-
many va signar una lectura
abrusadora. Sense canvis
també hi pot haver guanys.

Crítica
clàssica
XavierCester

Quadrant
el cercle

Va ser interessant
veure com Pons
abordava la peça
de Brahms

El Teatre del Raval presenta l’obra ‘Mireu, llibres!’ per fomentar la lectura ■ AVUI

Teatreperllegir
BARCELONA12.00TEATRE
Mireu, llibres! és una obra de teatre in-
fantil de la Companyia La Paparra, estre-
nada el novembre del 2007 dins el Saló
del Llibre de Barcelona i escrita i produï-
da per fomentar la lectura entre els in-
fants. Mireu, llibres! s’adreça al públic in-
fantil, especialment a la franja dels 6 als
12 anys, i utilitza diferents disciplines

del teatre, com les ombres xineses, els ti-
telles, les màscares o la comèdia de l’art.
A més de fomentar la lectura entre els
més menuts, ha esdevingut una bona
eina de promoció de la cultura i el teatre
i, acompanyat d’un acurat programa pe-
dagògic, es pot convertir en un reforç im-
portant de la llengua catalana a les esco-
les del nostre país. Al Teatre del Raval. ■

Amb la canalla

ARGENTONA
17.00TEATRE
La Companyia Jordi
Bertran presenta al
Teatre del Centre Par-
roquial l’obra Al peu
de la lletra, un espec-
tacle sense text que
descobreix el món de
la poesia als nens i es-
tableix una tendra re-
lació entre les lletres i
la música. C/ Bernat
de Riudemeia, 6.

BARCELONA
11.00MÀGIA
El Poble Espanyol
proposa el taller El
paper que es recons-
trueix amb el Mc Mar-
quès i tot seguit
(12.30h) l’espectacle
Mag Màgia de l’il·lusi-
onista Enric Magoo,
que combina jocs par-
lats, visuals i musi-
cals. Avinguda Mar-
quès de Comillas, 13.

TERRASSA
11.00TEATRE
El senyor Borrull,
músic aficionat i
humil acordionista,
va descobrint unes
grans cançons gràcies
al veïnatge amb la se-
nyora Borrell, que
canta, xiula, taral·leja
i escolta els himnes
de la Nova Cançó.
Carles Belda i Sílvia
Ricart són els encar-

regats d’obrir nova-
ment el 2n cicle de
concerts familiars a la
Casa de la Música de
Terrassa amb l’espec-
tacle Festa major, de-
dicat al públic infantil.
L’espectacle es va es-
trenar amb molt èxit
al Mercat de Música
Viva de Vic del 2009 i
estarà de gira fins al
mes de juny. C/ Ernest
Lluch, 1.


