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BARCELONA
19.00CONFERÈNCIA
Almadroc, salsa de pago, pi-
nyonada i vi piment. El
Museu d’Història de Barce-
lona ofereix una conferèn-
cia sobre les qüestions de
mètode en la recuperació
de la cuina medieval barce-
lonina. Després de la confe-
rència hi haurà un tast a la
Capella de Santa Àgata.
Plaça del Rei.

19.30LLIBRE
Joan Amades i Gelats. Del
Raval a la llegenda. Pre-
sentació del llibre de M.
Teresa Sadurní Hill i Joan
Serra Arman a la llibreria
Abacus. Joan Amades i
Gelat va ser el gran costu-
mista català, que, amb
una clara voluntat de pre-
servar el patrimoni cultu-
ral del nostre país, va dedi-
car gran part de la seva
vida a recollir “el saber del
poble” perquè no es diluís
amb les noves formes de
vida que comportava la
modernitat. Els autors
han volgut retre un home-
natge a Amat publicant
una biografia que inclou
aspectes poc coneguts de
la vida d’aquest català
il·lustre. C/ Gran de Sant
Andreu, 54-56.

20.00LLIBRE
Antoni Morillas, de grafista
a diseñador gráfico. Un lli-
bre que recull per primera
vegada l’extensa i rica obra
artística d’un dels pioners
del disseny gràfic al nostre
país. La presentació del lli-
bre es farà al FAD i anirà a
càrrec de Lluís Morillas,
Anna Calvera, Daniel Gi-
ralt-Miracle i Noemí Clave-
ría, els professionals que
han coeditat el llibre. Plaça
dels Àngels, 6-5.

21.00TEATRE
La función por hacer. Una
catifa quadrada al voltant
de la qual se situen els es-
pectadors, un cavallet amb
una tela i una bancada
malmesa són els únics ele-
ments escenogràfics d’una
funció que recolza exclusi-
vament sobre el text, el
treball de direcció i els in-
tèrprets. L’obra s’estrena
avui a La Villarroel.
C/ Villarroel, 87

22.00CONCERT
Jazzlantida. La Sala Apolo
acull el concert d’un grup
format per set músics que
pretén abordar el jazz a
partir d’una sonoritat ba-
sada en instruments de
corda. El seu repertori es
nodreix de composicions
pròpies i adaptacions d’al-

naSants en un espectacle
polièdric. La guitarra de
Nico Nieto servirà de coixí
perquè Coque Malla pre-
senti en la intimitat a l’Au-
ditori Barradas els temes
del seu nou treball, La hora
de los gigantes. Rambla
Just Oliveras, 56.

LLEIDA
19.00CONFERÈNCIA
Els Abenamir i els moriscos
processats per la Inquisició.
CaixaForum Lleida ofereix
una conferència a càrrec
de Bernard Vicent, cap
d’estudis de l’École des
Hautes Études de París
(EHESS) sobre els Abena-

guns dels estàndards de
jazz més famosos. A
l’Apolo presentaran el seu
nou disc, Tenderly....
C/ Nou de la Rambla, 111.

GIRONA
21.00POESIA
A pas de John Keats. A pas
de poetes és un cicle de poe-
sia programat per l’aula
d’humanitats del Centre
Cultural La Mercè amb
l’objectiu de fer arribar al
públic universos poètics a
partir d’un treball interdis-
ciplinari. Avui està dedicat
a John Keats, poeta londi-
nenc del segle XVIII. Plaça
de la Mercè, 12.

LAGARRIGA
19.00LLIBRE
Júlia M. Presentació de la
novel·la Júlia M., de Sílvia
Romero. L’acte, a càrrec de
la bibliotecària Julieta Su-
nyol, tindrà lloc a la Biblio-
teca Municipal de la Garri-
ga. C/ Centre, 49.

L’HOSPITALET
DELLOBREGAT
21.30CONCERT
Benjamín Prado i Coque
Malla. L’ex-Ronaldos
Coque Malla i el poeta de
qui s’ha nodrit Joaquín Sa-
bina per al seu últim disc,
Benjamín Prado, s’unei-
xen en un concert al Bar-

mir, una de les famílies mo-
risques que més van patir
l’actuació inquisistorial.
Avinguda Blondel, 3.

MATARÓ
19.00CONFERÈNCIA
Arrels i integració de la
dona immigrant. La Biblio-
teca Pompeu Fabra ofereix
una conferència sobre la
integració de la dona nou-
vinguda. La xerrada anirà
a càrrec de la psicòloga i
psicoanalista Carmen Fer-
rer, que treballarà sobre el
llibre Identidades asesinas,
d’Amin Maalouf. Plaça Oc-
citània, s/n.

19.30EXPOSICIÓ
Qu4tre.Quatre artistes
amb obres pictòriques
d’estils ben diferenciats i
de gran qualitat creativa
exposen els seus darrers
treballs a l’Ateneu Caixa
Laietana a partir d’avui
fins a l’11 d’abril.
C/ Pujol, 15-17.

SABADELL
19.15LLIBRE
Usted soy yo. Alain Der-
bez, coautor de l’obra,
presentarà aquest llibre
amb l’agregat cultural al
consolat de Mèxic, Diego
Celorio, a la Biblioteca
Vapor Badia. C/ Tres
Creus, 127-129.

TARRAGONA
19.00CONFERÈNCIA
Chaplin i la consciència del
seu temps. Dins de la pro-
gramació d’activitats al
voltant de l’exposició Cha-
plin en imatges a CaixaFo-
rum Tarragona, es farà
aquesta conferència i des-
prés es projectarà la pel·lí-
cula Candilejas, (1952).
C/ Colom, 2.

TORRELLESDE
LLOBREGAT
18.00CONFERÈNCIA
Dones en la filosofia.
L’Ajuntament de Torrelles
ofereix un taller de filoso-
fia sobre la dona a càrrec de
Josep Ll. Camino, doctor
en psicologia i llicenciat en
filosofia. L’acte s’integra
dins els esdeveniments del
Dia Internacional de la
Dona.

ELVENDRELL
18.00CONFERÈNCIA
Del judaisme al cristianis-
me. La Setmana Santa.
L’Aula d’Extensió Uni-
versitària per a la Gent
Gran del Vendrell pre-
senta una conferència a
càrrec de Pere Roy sobre
el judaisme, el cristianis-
me i la Setmana Santa.
C/ La Rambla, 1.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Música
L’acordionista basc Kepa
Junkera i el Melonious Quartet
presenten ‘Fandango’ al CAT de
Barcelona. 22 h

<<

Sants:
Casimir. Príncep
Luci I. Papa i màrtir

Arcadi. Bisbe i màrtir
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10è Memorial Li-Chang
Dir.: Enric Magoo.
Teatre Zorrilla, 26 de febrer.

Creat en memòria de
l’excepcional il·lusio-
nista badaloní Joan

Forns i Jordana, Li-Chang
(1916 –1998), en deu edici-
ons el Festival Internacional
de Màgia de Badalona ha fi-
delitzat un públic i ha estès
l’afició per l’il·lusionisme a
la ciutat amb exposicions,
conferències, trobades de
mags, edicions de llibres es-
pecialitzats (enguany Mags i
màgia a Catalunya, d’Alain
Denis), tallers i actuacions
de màgia a les biblioteques,
un concurs infantil i juvenil i
un altre de nous talents. Tot
plegat defineix la voluntat
de la regidoria de Cultura
de convertir Badalona en la
capital catalana de l’il·lusio-
nisme, encara que pel camí
s’hagi congelat la idea de
crear un Museu Nacional de
l’Il·lusionisme, un projecte

del desaparegut regidor de
Cultura Jaume Vives.

Al Teatre Zorrilla s’han
vist les actuacions dels il·lu-
sionistes Lari i Jorge Blass i
tres funcions de la Gala In-
ternacional de Màgia. Pre-
sentats pel simpàtic i eficaç
italià Aldo Colombini, a la
gala hi van actuar el duo
russo-argentí Kybalion (vis-
tos una setmana abans al
festival de circ d’Albacete)
amb un número de canvi rà-
pid (quick change) baix de
ritme i d’estètica un pèl xa-
rona; el jove barceloní Char-
lie Mag (una promesa en
manipulació de cartes i apa-
rició de tórtores); l’arxicone-
gut número Frankenstein
d’Enric Magoo (com és que
un director de festival s’au-
toprograma?); l’innovador
alemany Timo Marc amb
ombres, pintura i multimè-
dia (per a mi el més interes-
sant artísticament), i el dinà-
mic trio holandès Magic Un-
limited, que, amb grans
il·lusions presentades en el
més pur estil Las Vegas, es
va endur el nou premi Li-
Chang 2010 per votació po-
pular. La Menció Honorífica
del Jurat va ser per a la boti-
ga El Rei de la Màgia i la van
recollir els actuals propieta-
ris, Josep Maria Martínez i
Rosa Maria Llop.

Crítica
màgia
JordiJané

La capital
de la
màgia

Badalona es
confirma com la
capital catalana
de l’il·lusionisme

Marta Torné i Àlex Brendemühl protagonitzen aquesta obra ■ SEBAS ROMERO

‘Másalládelpuente’
alTeatreBorràs
BARCELONA
21.00TEATRE
Dues persones es troben
en un pont, on han anat a
suïcidar-se. Si passés a la
vida real, potser no ho fari-
en. Haurien trobat algú en
una situació desesperada
semblant a la seva, fruit de
la incomunicació. “És una
història de veritat que vol
mostrar com som els hu-
mans. Passem un any amb
ells en què hi ha moments
de tot. Són persones frà-
gils, perdudes, que es tro-
ben en una etapa delica-
da”, diu Roger Gual (guio-
nista i director amb J.D.
Wallovits de Smooking
room), director de l’obra.

És la història que expli-
ca David Botello, escriptor
i guionista de televisió i ci-
nema, que ha enamorat la
productora Zoopa, de San-
ti Millán i Carlos Ortet:
“Som gent que ens conei-
xem des dels 14 anys, en
què fèiem teatre, i ara ens
agrada produir-ne. Vam
llegir un fragment del text
de Botello i li vaig demanar
que l’escrivís per al teatre.
Vinc d’una companyia en
què ens ho fèiem entre tots
i això és una mica el ma-
teix”, explica Millán.

El paper de la noia el
defensa Marta Torné (El
internado, Vitamina N),
que s’estrena al teatre:

“Mai havia currat tant.
Només som dos i hi ha mol-
tes pàgines!”, diu. L’acom-
panya el multipremiat
Àlex Brendmühl (el més
recent, Gaudí al millor
actor per Les dues vides
d’Andrés Rabadán).

En diuen una comèdia
quasi romàntica, però no
és de sofà llit. “És un text
molt ben escrit que ens
permet explorar terrenys.
Ha estat un treball col·lec-
tiu molt enriquidor en què
s’hi ha implicat tothom”,
diu Brendemühl. Ho arro-
doneix una escenografia
innovadora del tàndem
Glaenzel-Cristià.

Teresa Bruna


