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BARCELONA
11.30VISITA
Cerdà i la Barcelona del
futur. El Centre de Cultura
Contemporània de Barce-
lona proposa una visita
combinada a aquesta expo-
sició que permet conèixer
amb profunditat el procés
urbanístic que va patir Bar-
celona amb Cerdà i que
pretén analitzar el present
de l’Eixample i reflexionar
al voltant del futur de la
ciutat de Barcelona. I per
completar l’explicació teò-
rica que s’ofereix a l’expo-
sició, l’activitat continua
amb una visita comentada
que finalitza a l’interior
d’illa de Càndida Pérez.
C/ Montalegre, 5.

19.00FESTA
Final d’Euromisión. Des-
prés de la final del concurs,
l’Última Escena celebra la
Festa de l’Euromisión amb
les actuacions d’Alexandra
Pizarnik, Geoteknica Ver-
tical i Tecnovik & Fiona.
A l’Apolo (Sala 2), Nou de
la Rambla, 111.

21.30MÚSICA
Asstrio + 2. Aquesta forma-
ció és un torrent sonor de
potència sísmica que, tot i
tenir en origen el so típic
d’un trio de jazz groove
amb orgue Hammond, ha
anat evolucionant amb els
anys fins a acollir tot tipus
d’influències, des del jazz
fins al rhythm’n’blues, pas-
sant pel funk i la música
electrònica. A L’Auditori el
so incombustible dels Ass-
trio comptarà amb un im-
portant reforç a la part rít-
mica gràcies al percussio-
nista Joaquín Arteaga i a
Toni Pagès, que afegirà una
segona bateria a la forma-
ció. C/ Lepant, 150.

GIRONA
21.00CONCERT
Cant coral. L’Escolania de
Montserrat i l’Orquestra de
Cadaqués interpretaran El
somni d’una nit d’estiu,
amb la narració de l’actor
Jordi Dauder. Sir Neville
Marriner dirigirà l’orques-
tra, que també interpretarà
una breu obra religiosa de
Narcís Casanovas. A la Sala
Simfònica de l’Auditori.
Passeig de la Devesa, 35.

L’HOSPITALET
DELLOBREGAT
22.00CONCERT
Clàssica. Concert d’Ad Li-
bitum i Orquestra de Cam-
bra d’Acordions de Bar-
celona (OCAB). A l’es-
glésia de Santa Eulàlia de
Provençana. C/ de Santa
Eulàlia, 203.

sargantanes al sol demos-
tra que també es pot fer
somriure des de la cruesa i
la malenconia. El Petit de
Cal Eril canta cançons sen-
zilles que viatgen a llocs in-
esperats situat en la millor
tradició del folk psicodèlic.
Passeig de Mata, 18.

SALT
22.00TEATRE
Petita feina per a pallasso
vell. Ramon Simó dirigeix
en aquesta divertida comè-
dia Jordi Martínez, Monti i
Claret Papiol, tres dels mi-
llors pallassos del país.
L’obra, de Matéï Visniéc,
que es representa al Teatre

MANRESA
20.00ESPECTACLE
Somriures i màgia. The
sound of magic. Aquest es-
pectacle està dedicat al pú-
blic d’entre 0 i 99 anys i
promet sorprendre i fer
riure de la mà del Mag Lari,
l’il·lusionista amb més pro-
jecció del nostre país, que
amb els seus ingredients
preferits, elegància, ironia
i presència escènica, con-
vertirà en inoblidable la
vetllada. Una hora farcida
d’aparicions i desaparici-
ons, participació del públic
i grans il·lusions, amanida
amb un disseny de llums
espectacular i una selecció

musical que no us deixarà
indiferents. Al Kursaal,
passeig Pere III, 35.

REUS
23.00CONCERT
Sanjosex i El Petit de Cal
Eril. L’Autúria, V Festival
de Cançó d’Autor ofereix a
a la sala polivalent de La
Palma aquest doble con-
cert amb Sanjosex, que
presentarà el tercer disc,
Al marge d’un camí, per
submergir-nos molt més
enllà de la quotidianitat
que suggereixen les lle-
tres, i El Petit de Cal Eril,
que amb el recent disc I les

Municipal, reivindica la po-
ètica i l’anarquia indoma-
ble d’aquesta entranyable
i, al mateix temps, melan-
giosa figura. Nicollo, Filip-
po i Peppino, tres experi-
mentats pallassos, com-
panys en altre temps, es
retroben en una sala d’es-
pera per fer una audició.
Cal aconseguir una darrera
oportunitat de mostrar el
seu art en públic, de sentir-
se reconeguts i estimats
una vegada més. Plaça
Sant Jaume, 6.

TARRAGONA
21.30CONCERT
Gerard Quintana. L’excan-
tant de Sopa de Cabra es
reinventa de nou amb el
seu quart treball discogrà-
fic en solitari, Deterraten-
terrat (Música Global), un
àlbum centrat en Barcelo-
na, en què toca totes les
tecles, des del rock perso-
nal que va explorar a Treu
banya fins a l’electrònica i
la rumba. Avui el presenta
al Teatre Metropol. Ram-
bla Nova, 46.

22.00CONCERT
Dani Flaco. El cantant serà
aquesta nit a La Vaqueria
(Rebolledo, 11). Ho orga-
nitza l’Associació Cultural
Tren-K. Entrades a 8 i 10
euros.

VILADECANS
22.00TEATRE
Un dios salvaje. Aquest és
un text al més pur estil
Yazmina Reza, en què
intel·ligència i humor es
combinen magistralment.
Tot comença amb una
anècdota, la conversa de
dues parelles que es troben
per parlar de la baralla
entre els seus fills. El que
ha de ser una trobada cor-
dial, però, acabarà conver-
tint-se en un enfrontament
cruel entre tots quatre. Ai-
tana Sánchez-Gijón i Mari-
bel Verdú comparteixen
escenari teatral per prime-
ra vegada en aquest espec-
tacle que arriba a l’Atrium.

VILASSARDEDALT
22.00CONCERT
Frederic Mompou. Vetllada
per apropar la figura de
l’eminent músic. En pri-
mer lloc, s’emetrà una en-
trevista a Frederic Mom-
pou feta l’any 1976 dins
del programa dirigit per Jo-
aquín Soler Serrano A
fondo. Seguidament, el pia-
nista Jordi Masó, gran co-
neixedor de l’obra de Mom-
pou, oferirà un recital
d’obres inèdites i conegu-
des del compositor. Al tea-
tre La Massa.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Teatre
La versió d’Àlex Rigola de l’obra
‘2666’, de Roberto Bolaño,
torna tres dies al Teatre Lliure
de Barcelona. 20 h

<<
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Tornada a casa
De Les SlovaKs.
Mercat de les Flors, 30 de gener.

Polifonies antigues són
redissenyades per
una centrifugadora

de moviments salvatges, els
de Les SlovaKs. El millor
col·lectiu d’improvisadors
sobre l’escena decideix fer
una Tornada a casa plena
d’energia. Després del seu
pas per companyies de
dansa tradicional i la poste-
rior estada a l’escola PARTS
de Bèlgica, ara retroben els
orígens, la història que els
agermana i que de tan parti-
cular com és pot arribar a
l’essència d’allò universal.

Hi ha un to èpic en el
transcórrer de l’espectacle,
en la unió de dansa contem-
porània i folklore eslau, en la
percussió rítmica de peus i
mans sobre el baix continu
del violí, que embarca el
grup en una nau del temps i
l’allunya subtilment cap a un
espai entre l’ahir i el demà.
Per contra, el present de la
improvisació pren una terce-
ra dimensió especial, enfon-
sa arrels en totes les direcci-
ons possibles: cap als avant-
passats, entre la presència
acompanyada de cadascun
del grup i cap al públic.

En diuen dansa oberta,
dansa lliure o dansa plena i
li atribueixen la capacitat de
poder incloure i ser qualse-
vol cosa. Per això a Tornada
a casa el balbuceig parlat o
cantat de la seva llengua és
com un foli blanc, una melo-
dia en què cadascú posa pa-
raules mentre els intèrprets,
sàtirs en el camp de records
abocats sobre l’escena, van
enllaçant quadres amb una
fluïda lògica invisible.

La manipulació de la me-
mòria de Les SlovaKs se-
gueix el mateix criteri que
il·lustren en les seves robes:
peces antigues a les quals
s’han arrufat els laterals o
les articulacions, amb un re-
sultat excèntric que salta del
passat al futur. O la loop sta-
tion de Simon Thierrée, el
violinista que crea un acom-
panyament viu gravant i re-
gravant a sobre de nou. Tor-
nar a casa és això, repassar
el camí, fer-lo de nou i tro-
bar que ja és diferent. L’es-
pectacle és rodó.

Crítica
dansa
BàrbaraRaubertNonell

Pertornar
acomençar

Hi ha un to èpic
en l’espectacle,
en la unió de dansa
i folklore eslau

Ballarins de la companyia ensenyaran les tècniques del ‘breakdance’ ■ AVUI

‘Hip-hop’familiar
BARCELONA17.00TALLER
A les sessions de dissabte a la tarda de
l’espectacle Brodas Bros, el Teatre Victò-
ria ofereix un tast de la cultura urbana a
través d’un taller per compartir en famí-
lia en què s’explicarà per què el hip-hop
és el llenguatge i l’estil preferit pels joves
de tot el món. Ballarins de la companyia,
acompanyats dels músics de l’espectacle,

explicaran als més petits d’on provenen i
com s’han inspirat els diferents estils de
dansa i tècniques que mostren a l’espec-
tacle: hip-hop, popping, locking, new
style i les acrobàcies del bboying. Els en-
senyaran l’art de fer grafits i a punxar
com un DJ fent scratching, i finalment
aprendran moviments i tècniques amb
un ball conjunt amb tota la companyia. ■

Amb la canalla

BARCELONA
11.00CONCERT
Sis músics amb un
instrument de cada
família: veu, acordió,
clarinet baix, violí, fis-
corn i instruments de
corda pinçada, inter-
preten Mozart.
Aquesta és la propos-
ta que fa L’Auditori
amb el concert Ma,
me, mi... Mozart, en
què els arranjaments

s’han fet jugant amb
la seva música i amb
estils, ritmes, climes i
harmonies més pro-
peres als nostres dies.

LLEIDA
18.00TEATRE
L’Auditori Municipal
Enric Granados acull
l’espectacle Sons de
circ, del quintet de
metall i bateria de
l’Orquestra Simfònica

del Vallès. S’interpre-
tarà un repertori mu-
sical amb l’acompa-
nyament del movi-
ment del món del circ,
que serà el fil conduc-
tor del concert.

REUS
12.00ESPECTACLE
El Teatre Bartrina de
Reus presenta l’es-
pectacle Wimoweh,
una producció de

L’Auditori per a nens i
nenes a partir d’1 any.
Es tracta d’un viatge
sonor amb dotze can-
tants per diferents in-
drets i moments, amb
diverses maneres de
cantar, des de la mú-
sica africana fins al
cant gregorià, pas-
sant per un coral de
Bach, òpera i cançons
populars catalanes i
d’arre u del món.


