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BARCELONA
10.00EXPOSICIÓ
Art funerari precolombí. La
passió de Tórtola Valencia.
El Museu Egipci presenta
fins al 30 de maig una mos-
tra d’un conjunt material
representatiu de les prin-
cipals cultures (correspo-
nents a les àrees mesoa-
mericana, central i andi-
na) que poblaren el
continent americà abans
de l’abrupte canvi cultural
que va suposar el contacte
amb els europeus. La ma-
joria dels objectes foren
concebuts i utilitzats com
a part de l’equipament fu-
nerari que acompanyava
els difunts a les tombes. C/
de València, 284.

16.15CIRC
Cirkid del Nadal. L’escenari
de la Monumental acull el
Cirkid de Nadal fins al 10
de gener. L’espectacle
compta amb una de les in-
fraestructures itinerants
més complexes del panora-
ma circense. Aquest any
celebren el seu 5è aniver-
sari i ho fan amb un impor-
tant desplegament de mit-
jans: atraccions internaci-
onals, 50 artistes i tècnics,
acrobàcies amb les nenes
del Circ Nacional de Mos-
cou, cavalls i el Trineu del
Nadal, Totó el Payasso dels
nens, equilibristes, salta-
dors, motos, etc., que
transportaran el públic a
un Nadal de conte on nens i
grans quedaran fascinats
durant les dues hores d’es-
pectacle, que tindrà una
segona sessió a les 18.45 h.

17.00CIRC
El viatge. El Circ Museu
Raluy ha triat un any el Moll
de la Fusta per a l’estrena
de la seva nova producció,
El viatge, un espectacle
que, com la majoria de les
produccions de la factoria
Raluy, s’inspira en la matei-
xa història de la família i es
manté fidel als principis del
millor circ clàssic de Catalu-
nya. Primer com a artistes i
posteriorment com a em-
presaris, els Raluy han
estat pioners en moltes de
les seves aventures des dels
anys 40 del segle passat.
Amb aquesta nova produc-
ció representen els mo-
ments artístics més emble-
màtics de la història “viat-
gera” de la nissaga. Hi
haurà una segona sessió de
l’espectacle a les 19.45 h.

18.00CIRC
Saltimbanco. Barcelona és
una de les gairebé 50 ciu-
tats de tot el món que el
Circ du Soleil ha decidit

andre Ribera i la Compa-
nyia La Tal posen el circ tra-
dicional ni al cel ni a l’in-
fern, considerant-lo ni mort
ni viu, admirant-lo com un
clàssic però alhora perdent-
li el respecte. C/ de Portlli-
gat, 11-15.

19.00ESPECTACLE
Pagagnini. Fins al 24 de
gener es pot veure al teatre
Romea el muntatge Pagag-
nini, que reuneix en un ma-
teix espectacle la música
clàssica, el virtuosisme
d’Ara Malikian i l’humor i la
bogeria de la companyia
Yllana. A través de l’habili-
tat de quatre grans músics,

portar aquest any l’espec-
tacle Saltimbanco, que es
podrà veure al Palau Sant
Jordi fins al 10 de gener. El
muntatge és un dels més
espectaculars de la compa-
nyia canadenca i compta
una sèrie de números que
combinen tota mena
d’acrobàcies amb l’estètica
de la Comedia dell’Arte al
vestuari i a les màscares.
Parc de Montjuïc.

18.00MÚSICA
Gran Concert d’Any Nou. La
Strauss Festival Orchestra
interpretarà els valsos, les
marxes i les polques més
cèlebres de Johann

Strauss, com ara el Vals de
l’Emperador, la Marxa
Russa o la Marxa Ra-
detzky, al Palau de la Músi-
ca Catalana. C/ del Palau
de la Música, 4-6.

19.00ESPECTACLE
Limbus. Com cada any,
l’Ateneu Popular de Nou
Barris presenta un especta-
cle diferent i específic, amb
un equip d’artistes i crea-
dors únics, que segueix
però les premisses que no
han canviat al llarg de les
dotze edicions anteriors. Es
tracta d’una proposta de
circ inèdita i original pensa-
da per a tots els públics. Le-

repassa alguns dels mo-
ments àlgids de la música
clàssica, fusionats amb al-
tres estils més contempora-
nis com el rock o el pop. C/
de l’Hospital, 51.

MATARÓ
19.00TEATRE
Els Pastorets. Representa-
ció basada en l’obra tea-
tral L’estel de Natzaret, es-
crita per Ramon Pàmies
l’any 1901. Es tracta d’un
espectacle que està es-
tructurat en un pròleg,
tres actes i un epíleg, amb
la música interpretada en
directe, cosa que s’ha con-
vertit en un dels trets ca-
racterístics d’Els Pasto-
rets de Mataró. Les repre-
sentacions es fan a la Sala
Cabañes i es podran veure
fins al 31 de gener. La
Riera 110-120.

PALAFRUGELL
18.00TEATRE
Els Pastorets o l’adveni-
ment de l’infant Jesús. Re-
presentació de l’obra de
Josep M. Folch i Torres, a
càrrec de Les Bambolines
de Palafrugell, al Teatre
Municipal. La representa-
ció compta amb 50 actors a
l’escenari i un burro català
en viu, amb música i veu en
directe. C/ de Santa Marga-
rida, 1.

ELPRATDELLOBREGAT
19.00MÚSICA
Concert de Reis. Actuació a
càrrec de la Banda de l’As-
sociació Musical del Prat al
Teatre Modern. Plaça de la
Vila, 5.

TERRASSA
19.30CONCERT
VI Blues & Boogie Reunion.
La Nova Jazz Cava acull la
trobada anual de pianistes
de Blues & Boogie Woogie
a Catalunya, un espectacle
musical ple de ritme i di-
versió. Dos pianos de cua a
l’escenari, quatre pianistes
en acció rememorant l’estil
més calent sobre les 88 te-
cles, el boogie woogie.
Grans especialistes nacio-
nals i internacionals
d’aquest estil com Steve
Big Man Clayton, Julian
Phillips, Joerg Hegemann i
Lluís Coloma compartiran
aquesta vetllada irrepeti-
ble tocant piano solos,
duets... Passatge Tete Mon-
toliu, s/n.

VERGES
18.00CONCERT
Orquestra La Selvatana.
Dins dels actes de la festa
major d’hivern, concert
d’aquesta orquestra al Pa-
velló Municipal.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Concert
T.S. Brooks, exlíder de la banda
nord-americana d’‘indie’ rock
Minmae, actua al Coast to Coast
de Girona. 22.30 h
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Epifania del Senyor.
Adoració dels Reis (Dora).
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‘Momentum’ és l’últim espectacle de Mayumana ■ AVUI

Elsúltimsmoments
deMayumana
BARCELONA
18.00ESPECTACLE
Aquesta és l’última set-
mana que es pot veure al
teatre Coliseum de Bar-
celona Momentum, un es-
pectacle concebut pels
creadors de Mayumana,
Eylon Nuphar i Boaz Ber-
man, que s’han inspirat
en la naturalesa del
temps i la seva intransi-
gent regularitat.
A Momentum es donen
cita un grup internacio-
nal de diversos artistes
que exploren com el
temps és, essencialment,
el que ens dicta les nos-
tres accions i les propulsa

cap al futur. El temps
marca el ritme i la base
del desenvolupament de
la música, la cançó i el
ball. Malgrat això, les nos-
tres accions tenen la ca-
pacitat de canviar la nos-
tra percepció del temps.
A Momentum tenim la
capacitat d’aturar el
temps, d’alentir-lo per
atrapar el moment pre-
sent, de canviar-lo per
poder revisar el passat o
accelerar-lo per impul-
sar-nos cap al futur.
Quan i com decidim anar
al ritme del temps, i quan
i com decidim manipu-
lar-lo o distorsionar-lo?

Si poguéssim aturar el
temps, controlar-lo, fer
una pausa i observar-lo,
si poguéssim fer tot
això, què faríem?, què
canviaríem?
Mayumana és una com-
panyia coneguda pel
seus espectacles multi-
disciplinaris que combi-
nen elements de dife-
rents disciplines basats
en la música, el movi-
ment, la interpretació, la
dansa, la percussió i el
ritme. Des del 1998 han
muntat cinc espectacles,
que han vist més de qua-
tre milions d’especta-
dors a tot el món.

HISTÒRIA
Un miler de persones
acomiaden Pere
Anguera a Reus

Un miler de persones van om-
plir ahir de gom a gom l’esglé-
sia de la Prioral de Sant Pere
de Reus per assistir al funeral
de l’historiador i expresident
del Centre de Lectura de Reus
Pere Anguera, mort dilluns
als 56 anys després d’una llar-
ga malaltia. A la cerimònia hi
van acudir nombroses perso-
nalitats de la vida política,
cultural i associativa del país.
Entre d’altres, el vicepresi-
dent de la Generalitat, Josep-
Lluís Carod-Rovira, el presi-
dent del Parlament, Ernest
Benach, i l’alcalde de Reus,
Lluís Miquel Pérez, que va
aprofitar per anunciar que la
futura biblioteca que es cons-
truirà a la zona de Mas Igle-
sias de la capital del Baix
Camp portarà el nom de l’his-
toriador.

PREMIS
La SGAE proposa
per al Nobel Sábato,
Delibes i Cardenal
La Societat General d’Autors i
Editors (SGAE) ha proposat el
nom dels escriptors Ernesto
Sábato, Miguel Delibes i Er-
nesto Cardenal com a candi-
dats al Nobel de literatura
d’aquest any 2010. La decisió
s’ha adoptat per unanimitat
en l’últim consell de direcció
de la SGAE i s’ha justificat
“pels acreditats mèrits litera-
ris de cadascun d’aquests tres
autors universals, que els fan
mereixedors del guardó més
prestigiós de les lletres”.

MUSEUS
Creix el nombre de
visitants del Prado i
el Thyssen el 2009
Els museus del Prado i Thys-
sen-Bornemisza van incre-
mentar el nombre de visites
rebudes durant l’any passat
un 2,5% i un 6,4%, respecti-
vament, mentre que el Reina
Sofia va batre el seu propi rè-
cord en superar els 2 milions
de visitants, gairebé un 15%
més que l’any anterior. L’ex-
posició del Prado que va tenir
més èxit va ser la dedicada a
Joaquim Sorolla, que entre el
mes de maig i el de setembre
va rebre 460.000 visites. En
canvi, el Museu Guggenheim
de Bilbao va perdre visitants
durant l’any passat, concreta-
ment un 4,73%. Durant el
2008 van passar pel famós
museu de Bilbao 905.048
persones, una xifra que la di-
recció dóna per bona en un
any amb una conjuntura eco-
nòmica desfavorable i en què
hi ha hagut un notable des-
cens del turisme internacio-
nal a Euskadi.
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