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BARCELONA
11.00VISITA
Descobrir l’Eixample i Ilde-
fons Cerdà. No es pot en-
tendre el projecte de Cerdà
sense endinsar-se en els
traçats dels seus plànols,
sense conèixer els motius,
els interessos i els impedi-
ments que va trobar l’ar-
quitecte a l’hora de dur a
terme el seu projecte per a
la nova Barcelona. Aquesta
activitat proposa fer una
visita per l’exposició Cerdà
i la Barcelona del futur que
acull el CCCB i que permet
conèixer en profunditat
aquest procés urbanístic,
una visita comentada que
continua per Ciutat Vella i
l’Eixample i que finalitza a
l’interior d’illa de Càndida
Pérez. El lloc de trobada és
el Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona.
C/ Montalegre, 5.

18.00MÚSICA
Els valsos amorosos de
Brahms. Coneixedor de la
composició coral com pocs
autors de la seva època, Jo-
hannes Brahms, que havia
estat director de diversos
cors, va compondre dues
sèries de valsos per a qua-
tre veus acompanyades a
piano a quatre mans que
interpretaran a L’Auditori
el Cor de Cambra del Palau
de la Música Catalana, amb
els pianistes Jordi Armen-
gol i Josep Surinyac, sota la
direcció de Jordi Casas i
Bàyer. El programa es com-
pletarà amb algunes dan-
ses hongareses en la seva
versió original per a piano.
C/ Lepant, 150.

19.00CONCERT
Redescobrint el Nou món.
La passió de la batuta del
futur director de l’OBC,
Pablo González, guiarà la
Simfònica del Vallès al
Palau de la Música en un
programa que conjuga
l’exuberància de la cèlebre
Simfonia del nou món de
Dvorák amb la delicadesa
del concert per a viola de
Hoffmeister. Aquesta dar-
rera peça, que s’interpreta-
rà després d’una obertura
sorpresa, comptarà amb la
presència d’un jove talent:
Joaquín Riquelme. C/ del
Palau de la Música, 4-6.

21.00DANSA
V.I.T.R.I.OL. El Sant Andreu
Teatre acull el nou muntat-
ge del director escènic Jordi
Cortés, un espectacle de
dansa integrada que fa una
reflexió sobre el cos humà,
sobre la seva imperfecció, la
lletjor, el dolor... La compa-
nyia integra dues persones

presentar el seu àlbum de
debut, que avui arriba a la
sala DF. Gutxi (voz), Mikel
(guitarra), Iñigo (bajo) i
Javi Moe (bateria) oferiran
el seu repertori de pop can-
tat en castellà, que han re-
unit en el seu primer disc,
homònim. C/ Olivear, 6.

GIRONA
18.00PROJECCIÓ
Lost (Perdidos). Dins del
cicle de TV Fòrum del
Museu del Cinema-Col·lec-
ció Tomàs Mallol, aquesta
sessió comptarà amb les in-
tervencions en el debat de
Quim Casas (El Periódico),
Toni de la Torre (AVUI i RAC

que pateixen una discapaci-
tat física. D’una banda, una
noia hemiplègica que puja
per primera vegada a l’esce-
nari, i de l’altra, un ballarí
professional amb molta ex-
periència que progressiva-
ment s’ha quedat cec. C/ Ne-
opàtria, 54.

BLANES
22.00TEATRE
El encuentro de Descartes
con Pascal joven. Josep
María Flotats dirigeix al Te-
atre Municipal aquesta
obra, un combat amb molt
d’enginy interpretat per ell
mateix i Albert Triola.
René Descartes i Blaise

Pascal, els dos filòsofs més
cèlebres del seu temps, es
van trobar durant unes
quantes hores a París, en el
convent dels Mínims, el
1647. De la conversa histò-
ria no se’n sap res i Jean-
Claude Brisville se l’ha
imaginat com la que man-
tenen dos homes que des-
cobreixen progressiva-
ment que són oposats. C/
Ample, 26.

CORNELLÀDE
LLOBREGAT
21.30CONCERT
Zentric. La banda revelació
del pop espanyol 2009,
continua la seva gira per

1), Pep Prieto (Diari de Gi-
rona) i de les persones assis-
tents. C/ de la Sèquia, 1.

22.00MÚSICA
Xavi Múrcia. La Sala La Pla-
neta acull la presentació de
primer disc en solitari de
Xavi Múrcia, Electrocançó,
amb què l’artista inicia una
trajectòria en solitari i fa
un particular retorn als
orígens. Múrcia recupera
l’energia d’un trio clàssic
de rock, integrat per Lluís
Figueras (guitarra elèctri-
ca), Albert Vila (baix i con-
trabaix) i Xarli Oliver (ba-
teria). Electrocançó inclou
dotze temes compostos pel
mateix Múrcia, tret d’un
parell de lletres, en què es
retroba amb la cançó
d’autor des d’una perspec-
tiva que li és completa-
ment nova: la sonoritat de
la banda de rock. Passeig
Canalejas, 3.

LLEIDA
22.30CONCERT
Criatures. Aquesta forma-
ció va néixer als anys vui-
tanta i després d’anys de si-
lenci ressorgeixen amb un
nou disc, Què faràs tu?,
amb inclinació per les com-
posicions pròpies sense
oblidar les arrels del rock
and roll i pop més compro-
mès. El presentaran al
Cafè del Teatre Municipal
de l’Escorxador. C/ de Roca
Labrador, 4 bis.

SANTAPERPÈTUA
DEMOGODA
20.00CONCERT
Judith Arévalo & Sonpassión.
El jove grup musical Judith
Arévalo & Sonpassión a la
mítica sala Premier, que va
acollir en els seus inicis ar-
tistes com Jarabe de Palo o
Estopa i que aposta per ser
plataforma dels músics que
comencen la seva carrera.
Judith Arévalo & Sonpas-
sión és un conjunt que in-
terpreta cançons originals
amb influències del blues, el
funk i bossa nova. C/ Vidal i
Barraquer, 20.

TERRASSA
22.00CONCERT
La Porta dels Somnis. El tre-
ball d’aquesta formació
neix d’una forta inquietud
innata, de l’instint amb
què creix tot artista. Ins-
tint de crear per poder-se
expressar. Expressar tot
allò que neix en el més
íntim de l’ésser humà. El
seu estil és pop, amb influ-
ències del clàssic, del funk,
del rock, del flamenc...
avui es podrà escoltar a
l’Auditori Municipal. Pas-
seig d’Ernest Lluch, 1.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Concert
El piansita Manel Camp i el
cantant Miquel Gil versionen
temes clàssics a la sala Luz de
Gas de Barcelona. 21.30 h

<<

Sants:
Fulgenci. Bisbe
Marcel I. Papa

Priscil·la. Matrona
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American Buffalo
De David Mamet.
Teatre Lliure, 14 de gener.

Entre els fragments
d’entrevistes a David
Mamet (entre 1976 i

1994) que completen el pro-
grama de mà d’American
Buffalo, l’autor etiqueta la
seva obra com a “tragèdia”.
La direcció de Julio Manri-
que podria contradir aques-
ta definició per la vidriòlica
comicitat que marca aquest
adrenalínic muntatge prota-
gonitzat amb les seves vari-
ables per Ivan Benet, Pol
López i Marc Rodríguez. Si
l’espectador s’atura un mo-
ment i fa una recerca en la
cinemateca de la desespe-
ració corrosiva –els Coen i
Matt Groening com a mes-
tres del subgènere del fra-
càs–, veurà que Manrique
sols ha posat en escena l’úl-
tima versió amb què els
EUA elaboren l’antisomni
americà, la desconstrucció

del seu mite col·lectiu.
La tragicomèdia del fra-

càs absolut, la farsa de l’an-
tiheroi, inútil fins i tot en la
seva manifestació social, en
la seva misèria ètica, en els
seus dilemes morals cor-
romputs, en el seu retrat del
lumpen barroer. La crítica
original segueix intacta, tan
vigent com fa 30 anys, però
en aquest temps la ràbia
dels 70 s’ha transformat en
el corrosiu desencís del
segle XXI. Codis enrevessats
i antagònics que exigeixen
dels tres actors una concen-
tració absoluta per ser ho-
nestos amb el “present”
que Mamet busca en els in-
tèrprets, per no simplificar
l’estupidesa vital d’uns per-
sonatges que encara cre-
uen tenir números per ju-
gar al somni americà, enca-
ra que només siguin
caricatures d’un malson.

Una carrera d’obstacles
que els tres culminen amb
èxit, encara que sigui Marc
Rodríguez –amb ajuda d’un
personatge 10– qui s’endú el
premi. Un altre triomf de
Manrique com a director en
un espai que Lluc Castells,
Irene Martínez i Marta Cas-
tells han imaginat com el
deliri de Diògenes o com la
platja amb les restes del
naufragi d’una societat.

Crítica
teatre
JuanCarlosOlivares

El tràgic
èxit del
fracàs

Marc Rodríguez
s’emporta un 10
en aquesta obra
de Manrique

El concert ‘Pierrot a la lluna’ va adreçat a nens a partir de 6 anys ■ ASSUMPTA BURGUES

Músicaalalluna
BARCELONA10.00MÚSICA
L’Auditori presenta Pierrot a la lluna, un
concert per a nens i nenes a partir de 6
anys, en què sis músics amb vuit instru-
ments i un set de percussions interpreta-
ran músiques dels segles XX i XXI. El tema
central del concert és la lluna, un tema pre-
sent en un nombre important de les obres
que escoltareu. La cantant, entre peça i

peça, ens recitarà textos: alguns són de les
cançons que canta i altres ens ajudaran a
entendre el viatge del concert. Per primera
vegada, abans del primer concert de Pier-
rot a la lluna, tindrà lloc una sessió prèvia
de preparació de 30 minuts de durada diri-
gida a tota la família per incidir en detalls i
elements musicals i escènics que faran
gaudir més àmpliament del concert. ■

Amb la canalla

BARCELONA
10.30CONTES
Els llibres són plens
d’animals amb histò-
ries per explicar. Para
bé les teves orelles
d’elefant, tanca molt
bé la teva boca de for-
miga i les bèsties et
regalaran les seves
històries. Contes per
fer la volta al món en
un matí amb esmor-
zar, contacontes i ta-

ller de titelles de dit, a
la llibreria Laie.
C/ Pau Claris, 85.

MANRESA
18.00TEATRE
QuinstresorsamagaEl
museudel temps?La
companyiavalenciana
AlbenaTeatreproposa
alKursaalunaexcursió
perunmuseuque
existeixrealment ique
estroba,comalguns

recordsenterrats,en
la infantesa.Unarefle-
xiósobreelpasdel
temps, lapersistència
de lamemòria i la im-
portànciadel record.
Hihauràunaaltrases-
sióa les20h.Passeig
dePere III,35.

LASEU
D’URGELL
20.00DANSA
La companyia Búbu-

lus Dansa escenifica-
rà a la sala de Sant
Domènec l’espectacle
de dansa i teatre físic
Julius i Florette Fore-
ver interpretat pels
ballarins Carles Salas,
Sonia Gómez i Ginés
Pérez. Julius i Florette
Forever és un espec-
tacle que vol trans-
metre la importància
d’estimar i de comu-
nicar-se.


