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BARCELONA
18.00EXPOSICIÓ
Els convidats, comentats.
Reconeguts historiadors
de l’art del món acadèmic i
del MNAC expliquen i co-
menten algunes de les
obres més representatives
de l’exposició Convidats
d’honor del MNAC. Avui,
Lucrècia de Campeny, una
obra mestra del neoclàssic,
a càrrec de Mercè Doñate,
cap de la Col·lecció d’Art
Modern. Parc de Montjuïc.

18.30DOCUMENTAL
Esculpir en el temps. El
Centre Garcilaso projecta
aquest documental de
Cristóbal Franco, un retrat
de la vida i l’obra de l’escul-
tor català Vicenç Estruch.
C/ Juan de Garay, 116-
118.

19.00LLIBRE
Memòries. Temps de cons-
truir (1980-1993). L’expre-
sident Jordi Pujol presenta
el segon volum de les seves
memòries al Col·legi Oficial
de Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres i en Cièn-
cies de Catalunya. Rambla
de Catalunya, 8.

19.00LLIBRE
Qué hay que enseñar a los
hijos? La filòsofa Victòria
Camps presenta el seu
últim llibre sobre l’educa-
ció en valors a la Biblioteca
Jaume Fuster. Plaça de
Lesseps, 20-22.

19.15 LLIBRE
El hombre que tuvo la fortu-
na de fracasar. José Luis
Montes presenta el seu
nou llibre, una obra d’anà-
lisi sobre el triomf i el fra-
càs en la societat actual, a
la llibreria Excellence. C/
Balmes, 191.

19.30LLIBRE
Us espero a taula. Gemma
Lienas presenta el seu lli-
bre, amb la periodista Eli-
senda Roca, al cafè de la lli-
breria Laie. C/ Pau Claris,
85.

20.00EXPOSICIÓ
Crash. El pintor de Palma
Emilio Cano presenta la
seva última obra pictòrica
a la Galeria Ferran Cano,
una mostra de paisatges
conceptuals de caràcter so-
ciopolític i de crítica al sis-
tema capitalista. Plaça duc
de Medinaceli, 6.

20.00EXPOSICIÓ
Qüestió de fer. El Centre
Cívic Ateneu Fort Pienc in-
augura una exposició de
poesia visual de Montse
Gort, en què l’artista es

Charles Ludlam dirigida
per Jaime Azpilicueta i pro-
tagonitzada per Josema
Yuste i Félix Álvarez. Avin-
guda del Paral·lel, 59.

21.00CONCERT
No Me Pises Que Llevo Chan-
clas. La formació d’agro-
pop andalusa que barreja
el rock amb l’humor a les
seves lletres actua a la Sala
Apolo per presentar el seu
nou àlbum, Superhéroe
agropop. Rambla Catalu-
nya, 35.

21.00TEATRE
American Buffalo. Julio
Manrique dirigeix aquesta

planteja si som nosaltres
els que triem els objectes o
bé són ells els que ens
trien. La mostra es podrà
visitar fins al 30 de gener.
C/ Ribes, 14.

20.00EXPOSICIÓ
Tibet al cor. La Fundació
Casa del Tibet reposa aques-
ta mostra fotogràfica de la
fotògrafa Roser Vilallonga,
amb imatges fetes a l’Índia i
Nepal i firmades per perso-
nalitats com el pintor Anto-
ni Tàpies, el director de cine-
ma Pedro Almodóvar, l’ac-
triu Penélope Cruz, el
presentador Andreu Buena-
fuente, el cuiner Ferran

Adrià o la Nobel de la pau Ri-
goberta Menchú, entre al-
tres personalitats que
donen suport a la causa del
poble tibetà. C/ Rosselló,
181.

20.30DANSA
Brodas Bros. El Teatre Vic-
tòria estrena un espectacle
de hip-hop de la Companyia
Brodas, dirigit per Joan
Gràcia. Avinguda del
Paral·lel, 67.

20.30TEATRE
Una pareja de miedo (el mis-
terio de Ira Vamp). El Tea-
tre Apolo presenta aquesta
terrorífica comèdia de

obra de David Mamet inter-
pretada per Ivan Benet, Pol
López, Marc Rodríguez i la
col·laboració d’Andrew Tar-
bet com a locutor de ràdio al
Teatre Lliure. Un drama
urbà sobre la jungla del ca-
pitalisme americà. Passeig
de Santa Madrona, 40-46.

21.00TEATRE
Liboria. La Nau Ivanow
presenta un espectacle
multidisciplinari dirigit per
Pedro Gutiérrez sobre la
complexitat de l’existèn-
cia. C/ Hondures, 28.

22.45CONCERT
El Sobrino del Diablo i Juan-
tón El Equilibrista. El grup
barceloní capitanejat per
Juan Gómez actua a la sala
Alfa en viu, la mateixa nit
que el cantautor Jantón. C/
Gran de Gràcia, 36.

CASTELLARDELVALLÈS
23.00MONÒLEGS
Artisomnis. L’actor David
García de Castellar és
Buba, l’artífex dels monò-
legs Buba X-nits, unes nits
d’humor per al públic jove.
Actualment actua al Tea-
treneu de Barcelona i
forma part del circuit de
monologuistes de Barcelo-
na. Plaça Cal Calissó, s/n.

CAMBRILS
20.00EXPOSICIÓ
Què hi pinto aquí? L’Espai
Cultural el Pati acull una
mostra pictòrica de José
Miguel Valencia. C/ Sant
Plàcid, 18-20.

GIRONA
20.00LLIBRE
Triacant. Jaume Bosquet
presenta el seu últim lli-
bre, premi Jocs Florals de
Barcelona 2009, amb Èlia
Bantí i Maria Rosa Roca a
la Llibreria 22. C/ Hor-
tes,22.

SANTFELIUDE
LLOBREGAT
20.00EXPOSICIÓ
Una imatge sobre el còmic,
l’aventura. El Palau Falgue-
ra acull una mostra de di-
buixos i pàgines originals
creades per diferents au-
tors del món del còmic. En
total s’exposaran més
d’una vintena de pàgines
originals preferentment de
còmics americans creats a
partir dels anys 90 com ara
Spiderman, Superman,
Los Vengadores o Patrulla
X. L’exposició recollirà
també l’opinió que diverses
personalitats del món soci-
al, polític, cultural i espor-
tiu tenen sobre el còmic,
entre les quals, la del presi-
dent José Montilla.
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BARCELONA
21.00TEATRE
El teatre Poliorama estre-
na l’obra ‘1984’, una
adaptació del llibre de
George Orwell dirigida
per Tim Robbins

Firma si voleu
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perdis

Concert
El contrabaixista Horacio
Fumero, amb Albert Bover i
David Xirgu, homenatja Tete
Montoliu al Jamboree. 21h
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Lluís Graells i Gabriel Solans fan un espectacle d’humor elegant ■ AVUI

‘Xerraires’,producciódel
CAETalTeatredelRaval
BARCELONA
21.00TEATRE
El CAET (Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa)
desembarca a Barcelona
amb una producció prò-
pia, Xerraires, un especta-
cle d’humor elegant i po-
pular que s’explica amb
una estructura que combi-
na text amb improvisació.
La improvisació escènica
és un art difícil que els pro-
tagonistes de l’obra, Lluís
Graells i Gabriel Solans
dominen. Les aventures
del duet còmic son el fil
conductor de l’espectacle i
sumen contínues improvi-
sacions sobre temes in-
ventats pel públic. La gran

complicitat i una gran dosi
d’imaginació sumarà les
propostes d’un públic que
a poc a poc anirà esdeve-
nint còmplice d’una inusu-
al barreja de temps, mèto-
des i registres units amb
una desconcertant ale-
gria. El plantejament de
Xerraires es basa en altres
experiències que han fun-
cionat en altres països
com ara França, on l’obra
Les Bonimenteurs ha es-
devingut una referència
en matèria d’improvisació
i compta amb més de 800
representacions a tot el
país i prop de 4.500 histo-
ries improvisades.
Xerraires és la conseqüèn-

cia lògica d’una gran raça
d’artistes còmics que van
fer història al teatre i al ci-
nema com Fernandel,
Raimu, Tognazzi, Tati o i
Chaplin. Una barreja de
teatre popular amb la fra-
gilitat de les tècniques de
la improvisació que
col·loca el públic de cada
sessió en el centre de
l’acció. Els protagonistes
tenen una àmplia experi-
ència en el camp de la co-
micitat. Lluís Graells és di-
plomat en pantomima i
Gabriel Solans forma part
de la companyia El Sidral.
El director és Carlo Boso,
el mateix que va dirigir la
versió francesa.

ART
La Fundació Miró
incorpora 17 obres
noves de l’artista

Disset obres sobre paper de
Joan Miró, creades entre el
1931 i el 1953, es van incorpo-
rar ahir a la col·lecció perma-
nent de la Fundació, cedides
per la família de l’artista.
Aquesta incorporació coinci-
deix amb la renovació de la
presentació de la col·lecció
permanent, que té com a ob-
jectiu “acostar al públic la fi-
gura de Miró”, segons va ex-
plicar ahir la directora del
centre, Rosa Maria Malet.

Aquesta renovació ha comp-
tat amb el suport del depar-
tament de Cultura, que hi ha
invertit dos milions d’euros.
Malet va remarcar que el
paper és la matèria que Miró
va utilitzar de manera més
viva i constant, combinant-
ne diversos tipus: de vidre,
cartró, de diari i fins i tot pa-
pers “trobats” per l’artista.
Per aquest motiu, va definir
la producció del pintor sobre
aquest suport d’“innovadora
i arriscada”. L’ajut de la Ge-
neralitat ha permès incloure
millores tècniques en diver-
ses sales de la Fundació
Miró, entre les quals destaca
un nou sistema d’il·luminació
que millora la visualització
de les obres.

EXPOSICIÓ
Els millors
impressionistes de
l’Orsay a Madrid
La Fundació Mapfre de Ma-
drid inaugura avui una expo-
sició sobre l’impressionisme
que recorre la història
d’aquest moviment artístic
modern a través de les obres
del Musée d’Orsay, entre les
quals destaquen peces de
Manet, Monet, Renoir, Sisley,
Pisarro i Cézanne. Un total
de 90 obres, la majoria de les
quals no han estat mai expo-
sades a l’Estat espanyol. El
president del Musée d’Orsay
va reconèixer ahir que
aquesta mostra és una de les
més importants realitzada
“fora dels murs” del seu
museu. Es podrà visitar fins
al 22 d’abril.

Cultura
enbreu


