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BARCELONA
11.00EXPOSICIÓ
Darrers dies de la mostra de
John Cage al Macba. El seu
nom és ben familiar, però la
seva obra no és gaire cone-
guda. John Cage (1912-
1992) va definir una pràc-
tica tan radical de la com-
posició musical que va
canviar el curs de la música
moderna al segle passat i
va configurar un nou horit-
zó conceptual per a l’art de
postguerra. A fi de reflectir
la rellevant contribució de
Cage a l’art contemporani,
el Macba ha presentat,
amb el títol de L’anarquia
del silenci. John Cage i l’art
experimental, l’exposició
més gran que es dedica a
l’artista en l’àmbit interna-
cional des de la seva mort.
Es pot veure fins diumenge
que ve.

11.30REISD’ORIENT
Portes obertes als Tallers
Reials per veure de prop les
carrosses. Els Tallers Re-
ials, instal·lats al Palau
d’Alfons XIII de la Fira de
Montjuïc, obriran les por-
tes per a grans i petits
d’11.30 a 18.30 hores . Du-
rant la jornada el públic
podrà veure de prop les
carrosses del seguici que
acompanyarà els Reis
quan arribin a Barcelona.
Ses Majestats desembarca-
ran al Moll de la Fusta
demà a les 17 h i a les
18.30 h iniciaran la Caval-
cada amb aquestes carros-
ses a l’avinguda del Mar-
quès de l’Argentera.

17.00TALLER
Activitat per a nens al vol-
tant de l’exposició Maillol.
Visita dinamitzada i taller
per a nens de 6 a 12 anys
entorn de l’exposició de
Maillol a la Pedrera (pas-
seig de Gràcia, 92). Des-
prés d’observar el volum i
les formes de les peces de
Maillol, els nens descobrei-
xen l’ús de les formes geo-
mètriques com a element
que estructura la composi-
ció d’una escultura. Men-
trestant, els pares gaudei-
xen d’una visita comenta-
da a l’exposició. Activitat
organitzada per l’Obra So-
cial de Caixa Catalunya,
que també es fa demà i els
dies 16, 23 i 30 de gener,
de 17 a 19 h. El lloc de tro-
bada és el Centre d’Infor-
mació de l’Obra Social de
Caixa Catalunya, a la ma-
teixa Pedrera.

19.30CONCERT
L’Orfeó Català a la plaça
del Rei. L’ Orfeó Català
oferirà una cantada de na-

Rambla, 113), acompa-
nyat de la mítica banda
americana New York Ska-
Jazz Ensemble. Un any
més es constata la bona
salut de l’escena jamaica-
na al nostre país, on les
grans bandes internacio-
nals hi segueixen fent pa-
rada sovint i es combinen
amb els grups locals. Amb
els temes més significa-
tius de la banda, versions
de tota la vida i algun
avanç del que s’està cui-
nant per al pròxim disc,
Root Diamoons prepara
un directe vibrant. Preu
de les entrades: 15 €.

dales a la plaça del Rei , en
un acte organitzat per
l’Ajuntament de Barcelo-
na, presidit per l’alcalde
de la ciutat, Jordi Hereu, i
obert al públic. Aquest
acte vol expressar el reco-
neixement de la Ciutat de
Barcelona envers l’Orfeó
Català, i també servirà al
cor per agrair pública-
ment el suport de la ciuta-
dania que ha rebut els
darrers temps.

19.30POESIA
Recital poètic de Luno i
Víctor al Pati Llimona. La
Sala Joan Maragall del

Centre Cívic Pati Llimona
(carrer Regomir, 3) acull
aquesta tarda un recital
poètic a càrrec de Luno i
Víctor, organitzat pel
Museu de la Poesia de Ca-
talunya (Mupocat).

20.30CONCERT
Root Diamoons & New York
Ska-Jazz Ensemble, a la
sala Apolo. Després d’un
any de presentar el seu
últim disc With other eyes
arreu de l’Estat espanyol,
Root Diamoons culmina
aquesta gira amb un con-
cert a la Sala Apolo de
Barcelona (Nou de la

21.00CONCERT
La Jove Orquestra Nacional
de Catalunya, a L’Auditori.
El repertori de l’actuació
inclou dues obres de gran
dificultat de Mendelssohn i
Beethoven, sota la batuta
del reconegut director ca-
talà Antoni Ros-Marbà.
Després d’haver ofert per
sisè any consecutiu la seva
actuació de Nadal a la vila
de Salou, on ahir mateix va
fer aquest mateix concert,
la Jove Orquestra Nacional
de Catalunya (JONC) in-
terpretarà les obres que ha
treballat durant set dies
amb el mestre Antoni Ros-
Marbà i amb un equip de
professors d’alt nivell pro-
cedents de diverses or-
questres espanyoles i euro-
pees. Es tracta de la Simfo-
nia núm. 4 op. 90 en La
major, Italiana, de Men-
delssohn, i la Simfonia
núm. 6 op. 68 en Fa major,
Pastoral, de Ludwig van
Beethoven.

MANRESA
21.00CONCERT
Els Sírex i els Mustang actu-
en al Kursaal. Aquests dos
grups, que es compten
entre els més populars de
l’Espanya dels anys seixan-
ta, s’aturaran a Manresa,
en un dels concerts de la
nostàlgica gira conjunta
que fan amb el nom de Los
mejores años de nuestra
vida. Tant els Sírex com els
Mustang segueixen en
actiu, però no havien fet ac-
tuacions conjuntes des de
fa molt de temps. Les pro-
ductores Only i Era són les
que han aconseguit que,
després de 15 anys d’in-
tents, els Sirex i els Mus-
tang tornin a actuar junts
per tot Espanya. La gira es
basarà en els seus temes
més coneguts i està previst
que gravin un disc en direc-
te. La gira es va iniciar a
Luz de Gas, a Barcelona,
l’11 de desembre.

SALOU
20.00CONCERT
Mozart i Dvorák interpretats
per la JONC Alevins La Jove
Orquestra Nacional Alevins
(coneguda com la germana
petita de la JONC), formada
per músics menors de 18
anys i sota la batuta del di-
rector artístic de la JONC,
Manel Valdivieso, oferiran
un concert al Teatre Audito-
ri de Salou, amb un reperto-
ri que han treballat durant
aquestes vacances de
Nadal. Es tracta de la Simfo-
nia núm. 35 en Re major,
KV. 385, Haffner, de Mo-
zart, i de les Danses eslaves
op. 46, de Dvorák.

Dia d’avui No t’ho
perdis

Música
L’Orfeó Català ofereix
un concert de nadales obert
al públic a la plaça del Rei
de Barcelona. 19.30 h

<<

DIMECRES,06
Bellpuig.
A les 18 h, Teatre Armengol,
Bellpuig Cobla (concert).

Igualada.
A les 12 h, plaça de
Catalunya, cobla Ciutat de
Manresa.

Rabós.
A les 17 h, cobla Baix
Empordà.

DISSABTE,09
Argentona.
A les 12 h, cobla La Selvatana.

DIUMENGE, 10
Badalona.
A les 12 h, darrere el Museu,
cobla Marinada.

Cambrils.
A les 12 h, Parc del Pescador,
mitjans mecànics.

Cardedeu.
A les 12 h, ermita de Sant
Hilari, cobla Iluro.

Sabadell.
A les 12 h, plaça del Doctor
Robert, cobla Sabadell.

Sant Celoni.
A les 12 h, plaça del Comte del
Montseny,ballada, i a les 17.30
h, Teatre de l’Ateneu, concert,
cobla Jovenívola de Sabadell.

Sant Cugat del Vallès.
A les 12 h, plaça d’Octavià,
cobla Ciutat de Terrassa.

Sant Hilari Sacalm.
A les 12 h, era de l’ermita de
Sant Hilari, cobla Iluro.

Santa Susanna.
A les 18.30 h, Pavelló
Municipal, cobla Baix
Empordà.
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E
l departament de
Cultura de la Gene-
ralitat va acomiadar

l’any amb una campanya
de promoció de la cultu-
ra popular que TV3 està
emetent amb una profu-
sió destacable. L’efectis-
ta espot, colorista, dinà-
mic, lluminós i amb una
alegria encomanadissa,
resulta encoratjador per
la diversitat del planteja-
ment i la incitació a la
participació.

Tenint en compte que
la folklòrica no és l’àrea
de la cultura que històri-
cament ha ocupat més
els ens públics, és lògic
que el sector hagi rebut
gairebé bocabadat (com
sempre, hi deu haver ex-
cepcions, evidentment)
una iniciativa que, a més,
sembla desenvolupada

des del convenciment
sincer.

Alguns sectors de la
cultura popular sempre
han mirat de cua d’ull
l’èxit mediàtic del movi-
ment casteller, i n’hi ha
que no dubten a veure
en la difusió televisiva la
raó del seu arrelament
social. L’asseveració es fa
qüestionable, perquè
per demostrar si va ser
abans l’ou o la gallina,
caldria tenir en compte
molts altres factors.

Malgrat això, no hi ha
dubte que els mitjans de
comunicació, i més enca-
ra els públics, poden fer
molt per actualitzar la
percepció que té la soci-
etat de la cultura popu-
lar. Programes quotidi-
ans com Quarts de nou o
esporàdics com l’Opera-

ció Pastorets de l’any
passat demostren que
per fer-ne un producte
televisiu només cal crite-
ri artístic (o periodístic) i
visió escènica. I voluntat
per fer-lo, és clar. El su-
port institucional a la
cultura popular ha
d’anar molt més enllà de
la política de subvenci-
ons cafè-per-a-tothom,
perquè el veritable ob-
jectiu va molt més enllà
del dia a dia i afecta el
més íntim de la societat.
Aquest anunci va en
aquesta línia i és per això
que cal aplaudir-lo, es-
pecialment si és només
un primer pas del des-
plegament de polítiques
i programes de gestió es-
pecífics que atorguin al
fet popular el seu valor
social i cultural intrínsec.

Tocsdecobla
Estilisme popular a la Nostra

Josep
Pascual

Il·lusionàrium
De i amb Alís Kim & Luna
Teatre Gaudí, 31 de desembre

El Teatre Gaudí presen-
ta el programa Màgia
del segle XXI, que Alís

Kim & Luna comparteixen
alternadament amb el xou
Cosas que pasan, del bosnià
Sasha. Il·lusionàrium és
d’aquells espectacles que
demostren que els efectes
màgics només poden per-
viure a través dels temps i
les modes i continuar dei-
xant el públic estupefacte si
estan ben elaborats i pre-
sentats amb personalitat.
Magníficament secundat
des del 2002 per la seva
ajudanta Luna (Pilar Rodrí-
guez), en aquesta ocasió Jo-
aquim Alís ofereix un con-
junt de grans il·lusions,
complementat amb efectes
senzills però eficaços (la pa-
perina i la llet, la corda talla-
da i recomposta, la conver-
sió d’arròs en aigua, un
apunt de mentalisme i una
mica de participació).

Té molt de mèrit efectuar
números de grans il·lusions
amb els aparells gairebé a
tocar del públic, circumstàn-
cia obligada per la configu-
ració de la sala, i que Alís
Kim aprofita per posar en-
cara més en relleu la nete-
dat del seu treball. La dona
partida en dues meitats,
vista a peu pla i a tres me-
tres escassos de distància,
és absolutament sorpre-
nent. L’espectacle comença
amb la partner ficada dins
una caixa que Alís Kim tra-
vessa amb llances de foc, i
de la qual Luna surt sense ni
una ferida ni una emmasca-
ra de sutge. A continuació
fan un interlude (un dels
efectes màgics que qüestio-
nen la impenetrabilitat de la
matèria, i en el qual Luna
està especialment fina i pre-
cisa). Segueixen diverses
desaparicions de Luna (amb
afortunades reaparicions):
el puzle, la fuga del sac i,
com a gran efecte final, la
caiguda mortal, en què unes
esmolades punxes d’acer
travessen el reduït cubicle
on tots hem vist que s’intro-
duïa la noia. No s’ho perdin:
seran al Teatre Gaudí
(www.teatregaudibarcelo-
na.com) fins al 17 de gener.

Crítica
màgia
JordiJané

Grans
il·lusions

Té molt de mèrit
efectuar números
de grans il·lusions
a tocar del públic


