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BARCELONA
18.00ASSAIGOBERT
American Buffalo. Assaig
obert a partir d’American
Buffalo, de David Mamet.
És una lectura dramatitza-
da amb dramatúrgia de
Marc Artigau i Carles Fer-
nández, i direcció de Carles
Fernández, intèrpretada
per Dani Arrebola, Jordi
Brunet i Pau Sastre, i el
músic Lucas A. Vallejos.
Entrada lliure. A l’Espai
Lliure (pl. Margarida
Xirgu).

19.00LLIBRE
Setmana Negra. Coincidint
amb la setmana BCNegra
2010, Edicions 62 i la lli-
breria Pròleg conviden al
cicle Xerrades amb l’auto-
ra, amb motiu de la presen-
tació del llibre Set casos de
sang i fetge i una història
d’amor, de Teresa Solana.
L’escriptor i traductor Pau
Vidal conversarà amb l’au-
tora. A la Llibreria Pròleg
(Sant Pere Més Alt, 46).

19.00CONFERÈNCIA
La dona en el món de la mú-
sica. En el marc d’aquest
cicle al voltant de la dona,
avui es parlarà de les
Dones compositores del se-
gle XX. Al Centre de Cultu-
ra de Dones Francesca
Bonnemaison (Sant Pere
Més Baix, 7).

21.30MÚSICA
V Festival de Percussió. La
formació Llama, amb la
col·laboració especial
d’Aleix Tobías, és l’encar-
regada d’inaugurar el
V Festival de Percussió. La
peculiar sonoritat de l’isra-
elià Ravid Goldschmidt al
hang –un instrument de
percussió melòdic que es
va inventar ell mateix–
unida a la cristal·lina veu i
a la sensibilitat de Sílvia
Pérez fa de Llama una delí-
cia per als amants de la
música amb sentiments.
Sala Oriol Martorell de
L’Auditori (Lepant, 150).
Entrada: 15 €.

23.00CABARET
Cabaret íntim. La compa-
nyia Corcada Teatre pre-
senta un espectacle de ca-
baret fresc, provocador i
dionisíac, amb versions
musicals de: Caruso, Nick
Cave, Antony and The
Johnsons, Guillem d’Efak,
Mina, Martirio, Marlene
Dietrich, Diamanda Gallas,
Beach Boys, Divine Co-
medy... Direcció: Xavier
Martínez; dramatúrgia de
Pasquale Bavaro. Una fes-
tassa amb vi de franc. Al
Círcol Maldà (c/ del Pi, 5).

MONTGAT
19.00PROJECCIÓ
Memòria històrica. Projec-
ció del DVD Montgat, l’em-
premta de la guerra (1936-
1939) dins del projecte de
recuperació de la memòria
històrica. Sala Pau Casals
(Biblioteca Tirant lo
Blanc).

OLOT
21.00TEATRE
Ariadna. Espectacle dirigit
per Ricardo Iniesta, basat
en fragments de M. Tsvie-
tàieva, F. Nietzsche, Ovidi,
Hofmannstahl, Catul i
David Pujante. El mite
d’Ariadna és un dels més

ESPLUGUES
DELLOBREGAT
22.00TEATRE
De música i d’homes. Espec-
tacle que recrea la història
d’una dona i d’uns quants
homes, narrada a través de
les cançons que han acom-
panyat les seves vides. És
una història de segones
oportunitats, de paraules
no dites o dites a deshora,
de missatges que no arri-
ben, de coincidències i
d’acords i desacords. Una
història d’amor. A càrrec
de la Companyia Tantaran-
tana. Entrada: 6 euros.
Tindrà lloc al Centre Cultu-
ral L’Avenç.

LLEIDA
19.30CINEMA
Parlez-moi de la pluie. Es
projecta dins del cicle de ci-
nema en versió original
Amb veu pròpia i és la his-
tòria d’una feminista mili-
tant que s’ha ficat en políti-
ca. Torna al seu poble natal
a descansar i allà uns
amics decideixen fer un do-
cumental sobre ella, en el
marc d’una sèrie de repor-
tatges que tenen com a te-
màtica les dones de caràc-
ter. Dir.: Agnès Jaoui. Idio-
ma: francès. Amb Agnès
Jaoui, Jean-Pierre Bacri i
Jamel Debbouze. A Caixa-
Fòrum (Blondel, 2).

representats en la història
de la pintura i de l’art en ge-
neral. Un mite que s’asso-
cia al laberint i al fil que va
permetre a Teseu d’esca-
par-se’n i acabar amb el mi-
notaure. Amb Ariadna, la
Cia. Atalaya completa la
trilogia de les heroïnes trà-
giques, després d’Elektra i
Medea, amb les quals ha re-
corregut 50 ciutats de 20
països i ha rebut el premi al
millor espectacle de la XXV
Mostra Internacional de
Ribadavia i el Gaudí 2008 a
la millor escenografia. Pro-
moció 2x1 per a les perso-
nes que es diuen Ariadna.
Al Teatre Principal.

SANTFELIU
DEGUÍXOLS
20.00LLIBRE
Darrere les barricades. La
sala d’actes de la biblioteca
i arxiu acull la presentació
d’aquest llibre de l’escrip-
tor i periodista britànic
John Langdon-Davies
(1897-1971), establert a
Sant Feliu de Guíxols.
L’experiència transmesa
per Langdon-Davies sobre
la Guerra Civil havia restat
pràcticament inèdita per
als lectors catalans fins
ara. La publicació ha anat a
càrrec d’Angle Editorial,
amb la col·laboració de
l’Arxiu Municipal de Sant
Feliu de Guíxols, que cus-
todia el fons documental
de John Langdon-Davies.
La biblioteca és a la carre-
tera de Girona, 45-47.

RIPOLLET
22.00MÀGIA
Secrets. Un dels últims i
més elegants espectacles
del Mag Lari, en què utilit-
za els seus grans secrets
per repartir il·lusions a
dojo. L’acompanyen Pol
Quintana, Marc-Jean Mai-
ret i Marc Pérez. L’entrada
val 15 euros. Al Teatre del
Mercat Vell.

TARRAGONA
20.00CLÀSSICA
Per un bacio. Concert de
Marta Almajano, soprano;
Luca Pianca, arxillaüt, i
Vittorio Ghielmi, viola de
gamba. Amb obres de
B. Strozzi, C. Monteverdi i
G. Frescobaldi, entre d’al-
tres. El títol, Per un bacio,
és també el del disc de
Marta Almajano. A l’Obra
Social de Fundació La
Caixa (Cristòfor Colom, 2).

00.00DISCO
Miqui Puig. El carismàtic
cantant i reconegut discjò-
quei intervindrà avui a El
Cau (carrer/ Trinquet
Vell, s/n).

Dia d’avui Not’ho
perdis

Gerard Quintana fa un concert
dins la gira de presentació del
treball, ‘Deterratenterrat’, al
Teatre Municipal El Jardí de
Figueres. 21 h

<<
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Calamanda. Màrtir
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2.24
De Pascual Carbonell
i Jerónimo Cornelles.
Versus Teatre, 29 de gener

Dos desconeguts
comparteixen cada
dia 2,24 minuts en

un vagó de metro solitari.
Ella, esvelta com un llamp,
ell brut de son, units per la
rutina dels dies laborables.
No saben res l’un de l’altre,
només que agafen el ma-
teix tren a la mateixa hora
somnolenta. Però l’atzar fa
que comencin a intercanvi-
ar-se notetes diàries en el
breu període del transport
matinal. Sense badar boca.
Un joc silenciós i inquietant
que encén la passió dels
desconeguts i els aboca a
una relació epistolar i tèr-
bola, estimulant i perillosa,
que converteix el costum
en un envit constant, i fa
més passadora una vida
grisa, incòmoda i plena de
gent insuportable.

Juan Mandli i Victoria
Salvador, de la companyia
valenciana Bramant Teatre,
donen vida a aquesta espè-
cie d’història d’amor que
frega el psychothriller amb
una veritat espaterrant, as-
seguts al banc del comboi
mentre al fons es projecten
els túnels, els sorolls i el
pas del suburbà. Mirades
furtives, cartetes creuades
d’estranquis, però ni un sol
mot. Quan la paraula es fa
inevitable, la història s’es-
vaeix com per art d’encan-
teri. El silenci formava part
de la jugada que ella posa
al roig viu desplegant una
calculada estratègia de se-
ducció. Ell s’empassa l’es-
quer fins als budells i sense
piular, paralitzat davant
l’audàcia de la dona que li
obre les portes del cos com
qui no vol la cosa.

Jerónimo Cornelles, di-
rector i coautor de l’obra
amb Pascual Carbonell,
empeny els intèrprets a
una actuació vibrant i sen-
sual, amb un ritme d’alta
tensió que enxampa l’audi-
ència en un clima d’estra-
nya fascinació, amb imat-
ges carregades de desig,
insomnis, onanismes, amor
i odi. A la fi, un full en blanc
ens encara amb l’equívoc...
Tot era un somni?

Crítica
teatre
FrancescMassip

Volcans
submergits

Una espècie
d’història d’amor
que frega
el ‘psychothriller’

Joan Isaac i Luis Eduardo Aute pujaran plegats a l’escenari ■ DAVID APARICIO / CLICK ART FOTO

JoanIsaacreinterpreta
algunsclàssicsd’Aute
BARCELONA
21.00TEATRE
Fa anys que Joan Isaac i
Luis Eduardo Aute tenen
moltes afinitats tant en
l’àmbit professional com
en el personal. Fa temps
també que s’intercanvien
cançons per interpretar-
les en els seus respectius
recitals, que de vegades ar-
riben a ser conjunts, com
el d’avui al Teatre Joventut
de l’Hospitalet de Llobre-
gat en el marc del festival
de cançó BarnaSants.

Aquesta nit Joan Isaac
presentarà al públic català
el seu nou treball discogrà-
fic, Auteclàssic (Sony-
BMG, 2009), un projecte

fruit de la declarada admi-
ració que el cantautor
d’Esplugues de Llobregat
sent per l’obra d’Aute, que
també serà dalt de
l’escenari.

Es tracta d’un disc sen-
cer amb alguns dels temes
més significatius de Luis
Eduardo Aute interpre-
tats en català per Joan
Isaac sobre uns arranja-
ments nous per a un quar-
tet de corda i piano. Les
cançons que inclou el nou
disc de l’autor d’A Marga-
lida són D’alguna manera,
Les quatre i deu, Passava
per aquí, La bellesa, Dos o
tres segons de tendresa,
Autotango del cantautor,

Tornar-te a veure, Girallu-
na, Una de dues, Sento
que te’n vas i et perdo,
Cine, cine, cine i A l’alba.
Tots aquests clàssics i al-
guns més sonaran aques-
ta nit al Teatre Joventut
en les veus de dos grans
artistes amants de la pa-
raula que fa dècades que
es passegen pels escena-
ris d’arreu, junts i per
separat.

Una gran ocasió per als
fans d’Aute per redesco-
brir les seves cançons, i
una de ben especial per
als seguidors de Joan
Isaac de sentir-lo inter-
pretant alguns dels seus
temes preferits.


