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BARCELONA
18.30TAULARODONA
Haití, el terratrèmol neoli-
beral. A la seu de la Federa-
ció Catalana d’ONGs pel
Desenvolupament, un grup
d’experts es preguntaran si
després d’anys de capitalis-
me imposat per Occident la
reconstrucció d’Haití es
presenta com una oportu-
nitat per construir un futur
lliure d’explotació i domi-
nació. C/ Tàpies, 1.

19.00LLIBRE
El valor de la paraula. En
aquesta sessió els escrip-
tors Agustín Fernández
Mallo, Manuel Vilas i Álva-
ro Colomer presentaran les
seves darreres obres i deba-
tran sobre la nova narrati-
va a la Biblioteca Jaume
Fuster. Plaça Lesseps, 22.

19.30CONCERT
BCN Jazz Trio. L’Espai Cul-
tural Caja Madrid ofereix
un concert amb tres mú-
sics amb molta sensibilitat
i força interpretativa. Els
components de BCN Jazz
Trio tancaran el cicle Los
colores del jazz amb una ac-
tuació amb la improvisació
com a referent principal.
Plaça Catalunya, 9.

21.00CONCERT
Josh Rouse. La sala Bikini
acull l’actuació d’aquest
cantant nord-americà, que
després de voltar pel món
durant uns anys s’ha esta-
blert a València. Rouse pre-
sentarà el seu últim disc, El
turista, un recull de temes
que agafen influències bra-
sileres, cubanes i africa-
nes. Avinguda Diagonal,
547.

21.00DANSA
Ea sola. Aquest espectacle
de la coreògrafa franco-vi-
etnamita Ea Sola, creat el
2008, arriba al Mercat de
les Flors. En aquesta obra
la creadora ha volgut posar
en relleu la crueltat de les
nostres societats, la difi-
cultat de les vides dels des-
plaçats, d’aquells que no
tenen drets, que viuen al
marge de les lleis dels paï-
sos només pel fet de ser im-
migrants. És un espectacle
cru, emotiu, directe i d’una
gran precisió tècnica, in-
terpretat per ella mateixa
amb l’acompanyament en
directe del compositor i
percussionista Nguyen
Xuan Son. C/ Lleida, 59.

CASTELLVELL
DELCAMP
19.00EXPOSICIÓ
Costums i tradicions de Cas-
tellvell del Camp. Parlen les

seva personalitat no
només fascina pel timbre
de veu, sinó també pel seu
compromís amb la música
i amb la lluita contra la leu-
cèmia. Passeig de la Deve-
sa, 35.

LLEIDA
19.30CINEMA
Let’s get lost. CaixaForum
Lleida acull la projecció de
la pel·lícula en versió origi-
nal Let’s get lost. El film,
del fotògraf i director
Bruce Weber, és un docu-
mental sobre els últims
dies de vida del trompetis-
ta de jazz Chet Baker. Avin-
guda Blondel, 3.

àvies. L’exposició recull
l’obra d’un antropòleg que
durant un any va realitzar
entrevistes a vint àvies del
municipi amb l’objectiu de
recollir els records d’una
generació que va viure
d’una manera molt dife-
rent a la d’avui en dia. C/
Sant Vicenç, 12.

FRAGA
21.00LLIBRE
Removent consciències. El
llibre es presentarà en un
sopar col·loqui. Inclou les
ponències de les jornades
sobre transgressió cívica
realitzades a Fraga el fe-
brer del 2008 i el 2009, a

càrrec de Patrícia Gaban-
cho, Alfons López Tena,
Quim Gibert, Hèctor López
Bofill i Francesc Torralba.
C/ Cegonyer, 13.

GIRONA
21.00CONCERT
Josep Carreras. Amb la
seva veu càlida i assolella-
da i una carrera plena
d’èxits, Josep Carreras es
presenta a l’Auditori de Gi-
rona en el marc de la cele-
bració del centenari de la
Cambra de Comerç de Gi-
rona. Aquest cantant uni-
versal serà, sens dubte, un
dels noms propis de la
temporada musical. La

22.30MÚSICA
Festival de Músiques Folk
Músiques Disperses. Co-
mença una nova edició del
Músiques Disperses amb
una proposta de músiques
folk en tota la seva varie-
tat, sense barreres marca-
des, tot i tenir una lleugera
tendència al vessant més
proper al rock. Lovely
Luna obrirà el festival amb
una actuació al Cafè del Te-
atre. C/ Roca Labrador, 4.

SALT
22.00CONCERT
Black Music Festival. Com
cada primavera, torna a
Salt i Girona el festival ca-
talà dedicat a la música
negra. Enguany se’n cele-
bra la 9a edició, al llarg de
la qual, com sempre, es
barrejarà el passat i el pre-
sent de la música negra,
que ha evolucionat del
blues i el rhythm’n’blues al
hip-hop, passant pel soul,
el reggae, l’ska i el funk.
Un concert a la Mirona de
la formació Black Music
Experience inaugurarà el
festival. C/ d’Amnistia In-
ternacional, s/n.

TARRAGONA
20.00CONCERT
Quartet Albada. CaixaFo-
rum Tarragona ofereix l’ac-
tuació d’aquest quartet de
corda que busca els orígens
dels instruments i que in-
terpretarà obres de J.
Haydn i W.A. Mozart, entre
altres músics. C/ Cristòfor
Colom, 2.

VIC
20.00CONFERÈNCIA
La nova censura. La confe-
rència anirà a càrrec de
Josep M. Loperena, escrip-
tor i advocat que va fer de
mediador en casos en què
s’atacava directament els
drets civils, com la denúncia
de Lluís Llach contra Felipe
González per l’incompli-
ment de la promesa electo-
ral de no incorporar l’Estat
espanyol a l’OTAN o la de-
fensa dels Joglars per l’obra
La torna, entre d’altres. C/
Arquebisbe Alemany, 5.

XERTA
20.00LLIBRE
Mans de fang. Aquesta obra
de Francesca Aliern tracta
sobre les desigualtats soci-
als i la impossibilitat d’ac-
cedir a l’educació en deter-
minades èpoques. El llibre
explica com les dues prota-
gonistes de la novel·la llui-
ten perquè el seu futur no
s’escapi com el fang entre
les mans. La presentació
serà a l’Ajuntament. Plaça
Major, 13.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Teatre
Sergi López continua de gira
amb l’obra ‘Non solum’, que
avui arriba al Teatre Principal
d’Olot. 21 h

<<
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Kvetch
De Steven Berkoff. Dir.: Pep
Pla. Int.: Toni Sevilla, Pep
Ferrer, Rosa Cadafalch i
Carme Fortuny.
Sala Muntaner, 3 de març.

La veritat no sempre
és tan interessant
com sembla. Kvetch

–terme provinent del jid-
disch associat a la neurosi
de la insatisfacció i la quei-
xa permanent– basa el seu
efecte dramàtic en el xoc
còmic entre la convenció
social (un armistici perma-
nent) i la sinceritat íntima
(una guerra sense pietat).
Dues realitats paral·leles
destinades a negar-se
l’una a l’altra. Quan el dra-
maturg anglès Steven
Berkoff descobreix el me-
canisme de la seva comè-
dia, l’espectador ha de de-
cidir si la repetició d’aquest
clàssic gag –usat fins i tot
per Jim Ganyotes Carrey—
val la pena.

En aquest punt, la veri-
tat es descobreix igual de
trista i anodina que el joc
d’hipocresies que manté la
pau de la tribu. A l’enèsim
exabrupte, l’efecte còmic
es desinfla. L’autor ho sap, i
tenir a mà la recurrent
sogra que pateix de gasos
ajuda a superar les sotra-
gades de l’obra. El recurs
fàcil sempre funciona.
També Pep Pla intueix que
el text és flac i s’inventa
una tercera dimensió: el
món dels desitjos secrets i
les passions callades dels
musicals. Aquest gènere
en què els sentiments i els
somnis es canten i ballen.

L’esforç realitzat pel di-
rector i els quatre intèr-
prets (Rosa Cadafalch,
Toni Sevilla, Carme For-
tuny i Pep Ferrer) serveix
per justificar una estona
agradable sense més pre-
tensions que fer-nos riure
amb la veritat desvelada,
cosa que només fa gràcia
en un escenari. Però la re-
velació és tan poca cosa
que si el text no estigués
signat per Berkoff a ningú
li hauria semblat prou in-
teressant per reivindicar-
lo com una peça pròpia
d’un teatre públic com és
el Centre d’Arts Escèni-
ques de Terrassa (CAET).

Crítica
teatre
JuanCarlosOlivares

La veritat
massa
valorada

Una estona
agradable sense
més pretensions
que fer-nos riure

Daniel Viglietti presentarà alguns temes nous ■ COMEDIA

DanielViglietti,un
històricalBarnaSants
BARCELONA
21.30MÚSICA
El cantautor uruguaià Da-
niel Viglietti té tota una
vida per explicar, un munt
d’experiències i molts
anys, 54, dedicats a la
cançó compromesa llati-
noamericana. Dilluns va
tenir l’oportunitat de par-
ticipar com a artista en la
presa de possessió del nou
president de l’Uruguai,
l’exguerriller José Mújica.
A punt de fer 80 anys, Vi-
glietti encara té ànim de
voltar pel món per trobar-
se cara a cara amb el seu
públic, sol amb la seva gui-
tarra, per donar a conèi-
xer noves cançons, com

les que inclourà en el seu
pròxim disc, Canciones
humanas –que encara ha
de gravar–, i d’altres que
ja formen part de l’imagi-
nari col·lectiu de més
d’una generació, com A
desalambrar, Canción
para mi América, Milonga
de andar lejos i Gurisito.
El festival de cançó Barna-
Sants ha tingut ocasió de
convidar per segona vega-
da Daniel Viglietti, que
avui oferirà un recital an-
tològic a la sala Luz de
Gas. “Recorreré a cançons
que si no les canto m’ho re-
treuen i a d’altres que si no
les canto m’ho retrec jo”,
explicava ahir Viglietti,

que passarà uns dies a
Barcelona, on dilluns que
ve participarà a la Casa
Amèrica Catalunya en un
acte en homenatge a
Mario Benedetti que
també comptarà amb la
presència de Joan Manuel
Serrat.
En la presentació del con-
cert, Daniel Viglietti va
voler brindar pel Barna-
Sants perquè “és un mira-
cle que hagi sobreviscut,
perquè les raons sociopolí-
tiques ja no són les que
eren” quan van sortir
aquesta mena de festivals,
tant a casa nostra com a
l’Amèrica Llatina.

Raquel Font


