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BARCELONA
11.30CINEMA
DocsBarcelona. El cinema
Verdi Park ha presentat la
nova edició del Festival In-
ternacional de Cinema Do-
cumental DocsBarcelona.
El festival, que tindrà lloc
fins al 7 de febrer, presenta
una programació excepcio-
nal, que s’obre amb la
pel·lícula Pecados de mi
padre, de Nicolas Entel.

19.00CONFERÈNCIA
Política i pasions: les apos-
tes de la democràcia. En
aquesta conferència, orga-
nitzada pel CIDOB i l’Obra
Social de Caixa Catalunya,
Chantal Mouffe dissertarà
sobre els temes principals
del model agonístic de de-
mocràcia que ha elaborat
com a alternativa als mo-
dels agregatius i delibera-
tius. Explicarà per què
considera que el pensa-
ment liberal és necessària-
ment cec a la política, en
virtut del seu racionalis-
me, i incapaç de concebre
la natura de la democràcia
de manera adequada. A
més, examinarà les conse-
qüències negatives
d’aquesta perspectiva per
a la política democràtica.
Auditori de la Pedrera de
Caixa Catalunya. Pg. de
Gràcia, 92. Entrada lliure.

19.30CONCERT
Franklin Quezada. Expo-
nent de la cançó d’autor
procedent del Salvador,
Franklin Quezada és un in-
vestigador dels sons tradi-
cionals i populars de l’àrea
centreamericana. Des de la
fundació del grup Yolocam-
ba I Ta l’any 1975, el nom
de Franklin Quezada està
associat a la recuperació i
la reactivació del folklore
del Salvador. Actualment
combina la direcció
d’aquesta formació amb
una proposta més personal
on mostra la seva faceta de
cantautor i coneixedor ab-
solut de les seves arrels so-
nores. Casa Amèrica.
C/Còrsega, 299, entresòl.
Entrades: 1 euro.

19.30FESTES
La Patum. Presentació de
Paisatge sonor de la
Patum, un projecte per a la
documentació i divulgació
d’una dimensió del patri-
moni immaterial de la
Patum que fins ara no
havia estat estudiada: els
sons. Un treball de pers-
pectiva inèdita ideat i diri-
git per La Maixerina amb la
col·laboració del Laborato-
ri d’Art Sonor de la Univer-
sitat de Barcelona i el pa-

entrar ni traïció ni orgull ni
deslleialtat ni cap altre vici.
L’ausberg era una eina per
a la supervivència i aquest
muntatge recrea situaci-
ons en què la clau de volta
és la supervivència com a
valor universal. Coreogra-
fia i creació: Jordi Milian
Batista. Int.: Jordi Milian
Batista, Adela Soria i Móni-
ca G. Juárez. Nau Ivanow.
C/ Hondures 28 - 30.

L’HOSPITALETDELLO-
BREGAT
19.30EXPOSICIÓ
Joan Furriols. El lloc del
temps. El Centre d’Art
Tecla Sala inaugura avui la

trocini de l’Ajuntament de
Berga i el Patronat Munici-
pal de la Patum. Narcís Ga-
rolera, vocal de la Junta de
l’Ateneu, presentarà
l’acte. Ramon Felipó,
autor de diverses mono-
grafies locals, emmarcarà
la Patum. Juli Gendrau, al-
calde de Berga, es referirà
a la relació entre la ciutat i
la festa declarada Patrimo-
ni Oral i Immaterial per la
Unesco. Jordi Boixader i
Jordi Millan, coordinadors
del Paisatge Sonor de la
Patum, presentaran el pro-
jecte d’enregistrament i
proposaran una breu audi-
ció de sons. Sergi Cuenca

clourà l’acte amb la inter-
pretació de diversos frag-
ments de la suite Celebra-
ció per a piano sobre músi-
ques de la Patum d’Albert
Guinovart. A la sala d’actes
de l’Ateneu Barcelonès. c/
Canuda, 6.

21.00DANSA
Estrena d’‘Ausberg’. Un es-
pectacle de Gata Titània.
L’ausberg era la túnica de
malles que vestien els cava-
llers. En el pla material re-
presenta protecció i en l’es-
piritual, segons descriu
Ramon Llull al seu Llibre de
cavalleria, era castell i mur
i, com aquests, no permetia

mostra Joan Furriols. El
lloc del temps, que es podrà
veure fins al 30 de maig.

MOLINSDEREI
20.00LITERATURA
Presentació de llibre. Cons-
tructors de consciència i de
canvi. Una aproximació als
moviments socials des del
Baix Llobregat. A l’acte hi
intervindran: Ivan Arcas,
l’alcalde; M. Luz Retuerta,
codirectora de la publica-
ció; Gemma Tribó, moli-
nenca autora d’un estudi
sobre els moviments page-
sos inclòs en el llibre. A Ca
n’Ametller, carrer Jacint
Verdaguer, 95.

SANTBOILLOBREGAT
18.30TERTÚLIA
Comentaris sobre el llibre
Els sots feréstecs, de Rai-
mon Caselles. Organitza:
biblioteques de Sant Boi. A
la Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer.

SANTCUGAT
20.00XERRADA
Present i futur del socialis-
me a Llatinoamèrica. Xerra-
da-homenatge dels 50 anys
de la revolució cubana.
Tres ponents de molt nivell
parlaran d’un tema que se-
gueix estant a l’ordre del
dia. Organitza: Assemblea
de Joves de Sant Cugat. C/
d’Enric Granados, 8.

TERRASSA
19.30DEBAT
La maternitat d’Elna. Bres-
sol dels exiliats. A càrrec
d’Assumpta Montellà, his-
toriadora i autora dels lli-
bres La Maternitat d’Elna,
El setè camió i Contraban-
distes de la llibertat. Orga-
nitzat pel Grup d’Opinió
d’Amics de les Arts i Joven-
tuts Musicals de Terrassa.
Carrer de Sant Pere, 46,
primer pis.

21.00TEATRE
Kvetch –neures!-, de Steven
Berkoff. Kvetch és una obra
mal intencionada on les
pulsions no es reprimeixen
i els pensaments es conver-
teixen en el discurs essen-
cial i manifest. Però per
això fa falta un interlocu-
tor, un mirall contra el qual
puguem llançar els nostres
dimonis més íntims i se-
crets: els seus cinc perso-
natges ho troben en el pú-
blic, que serà el receptor
còmplice tant del buit dis-
curs quotidià com del febril
i potent discurs interior.
Direcció: Pep Pla. Amb:
Rosa Cadafalch, Pep Fer-
rer, Carme Fortuny i Toni
Sevilla. Fins al 7 de febrer
al Teatre Alegria.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Joan Margarit
El poeta ofereix un recital al
cicle l’Hora de la Poesia de
l’Espai Betúlia. C/Enric Borràs,
43-47, Badalona. 19.30 h.

<<

Sants:
Blai. Bisbe
Òscar (Anscari). Bisbe

Celerina. Màrtir
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Chéri
Director: Stephen Frears.
Intèrprets: Michelle Pfeiffer,
Rupert Friend, Kathy Bates.
GB-França-Alemanya, 2009

La suma dels talents
del director Stephen
Frears, el guionista

Christopher Hampton i
l’actriu Michelle Pfeiffer, en
una història d’època ambi-
entada a França, basada en
un clàssic de la literatura i
centrada en els jocs de se-
ducció i les intrigues corte-
sanes, ha fet inevitable
–des de la seva projecció al
Festival de Berlín de l’any
passat– la comparació de
Chéri amb Les amistats pe-
rilloses.

Un referent que no ha
resultat beneficiós per a la
pel·lícula que ara s’acaba
d’estrenar, a la qual es re-
treu un increment en el de-
corativisme estètic i una
rebaixa en les dosis de
mordacitat. Però és que
tampoc les intencions del
moralista Choderlos de La-
clos eren les mateixes que
les de la sensual Colette,
autora de la novel·la origi-
nal, que la va escriure in-
fluïda per la seva relació
amb l’adolescent Bertrant
de Jouevenel.

La història –ambientada
en el París de la Belle Épo-
que– d’una cortesana que
encara la maduresa (una
esplèndida Michelle
Pfeiffer) i, inesperadament,
s’enamora del jove fill
d’una amiga i col·lega seva,
mostra més empatia i com-
passió cap als seus perso-
natges del que mostrava la
molt més cínica Les amis-
tats perilloses. Amb la seva
habitual precisió d’ento-
mòleg dels sentiments –i
també el seu eclecticisme
estilístic–, Frears mostra
els riscos que comporta
enamorar-se per a algú
que s’ha guanyat la vida
enamorant. I, tot i que
–efectivament– es recrea
(sense esteticisme) amb el
luxe i la vistositat del dis-
seny de producció, tampoc
no oblida una de les grans
lliçons de Les amistats pe-
rilloses, el gran poder del
rostre humà. La commove-
dora escena final n’és un
exemple.

Crítica
cinema
XavierRoca

Frears,
Pfeiffer,
Hampton

Mostra més
empatia que
‘Les amistats
perilloses’

Gabino Diego ofereix un monòleg al Teatre Borràs ■ FRANCESC MELCION

GabinoDiegoa‘Una
noche con Gabino’
BARCELONA
21.00TEATRE
Gabino Diego (Madrid,
1966) va començar el seu
recorregut a Las bicicletas
son para el verano
(1983), dirigida per
Jaime Chávarri. El segon
paper l’hi va oferir Fer-
nando Fernán-Gómez a El
viaje a ninguna parte
(1986). Al tercer, a ¡Ay,
Carmela!, de Carlos Saura
(1989), ja va guanyar el
Goya al millor actor de re-
partiment. Des de llavors,
ha seguit un camí sense
bifurcacions, escollint
pel·lícules interessants
guiades per bons direc-
tors (Belle Époque, El

amor perjudica seriamen-
te la salud, La niña de tus
ojos, Amanece que no es
poco... Aquesta biografia
d’embolcall només és per
refrescar la memòria del
públic sobre la trajectòria
d’aquest sòlid actor que
fuig del glamur i el màr-
queting a canvi de l’afabi-
litat, la bonhomia i la sen-
zillesa. I que avui comen-
ça al Teatre Borràs una
estada de tres setmanes
amb el seu relat Una noche
con Gabino. “No és un mo-
nòleg!”, avisa. És una con-
fessió de dues hores plena
d’humor i emocions, on
l’actor, que ha escrit, vis-
cut i treballat el que expli-

ca perquè és la seva vida,
va sumant noves experi-
ències que l’ajuden a mi-
llorar com els bons vins.
És la història d’un actor
que vol formar un especta-
cle però no troba un fil
conductor i demana ajut al
públic explicant-li la vida.
Pel seu món passen nom-
brosos personatges, molts
fàcilment identificables,
que interpreta ell mateix,
si cal, cantant i acompa-
nyat d’una guitarra. L’es-
pectacle es va estrenar fa
8 anys i ja l’han vist més de
mig milió d’espectadors.
La direcció és de Gina Pic-
cirilli. Fins al 21 de febrer,
al Borràs.


