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ARGENTONA
12.00EXPOSICIÓ
Visita comentada. L’artista
Beth Fornas acompanyarà
el públic en una visita per
la seva exposició d’escultu-
ra en ceràmica i ferro, com
a acte de cloenda. Museu
del Càntir (pl. Església, 9).

BARCELONA
19.30CONCERT
Clàssica. El prestigiós cla-
vecinista britànic Trevor
Pinnock és un dels pioners
en el camp de la interpreta-
ció de la música antiga amb
criteris històrics i instru-
ments originals. Pinnock
proposa una panoràmica
del repertori per a teclat de
diversos períodes de la mú-
sica barroca que inclou
compositors tan emblemà-
tics com Johann Jakob Fro-
berger, Johann Sebastian
Bach, François Couperin i
Jean-Philippe Rameau.
Dins del programa musical
de CaixaForum. Obra Soci-
al La Caixa (Marquès de
Comillas, 6).

20.00RAMBLEROS
Música i teatre. Dos espec-
tacles avui a la carpa de les
Drassanes. En primer lloc
Oriol Tramvia presenta el
concert 60 oriols, basat en
cançons d’ahir, d’avui i de
sempre, de collita pròpia i
de tabola. Segueix la repre-
sentació de Rebels amb
causa, amb Montserrat Ca-
rulla, Victòria Pagès i Ivan
Benet, dirigits per Joan
Ollé.

20.00SOLIDARITAT
Concert per Haití. El concert
és una iniciativa dels matei-
xos músics participants,
que, sensibles a la tragèdia,
s’han unit per crear un con-
cert únic. Aquests músics
són Nino Galissa (Guinea
Bissau), l’Orquestra Àrab
de Barcelona (miscel·lània),
Wagner Pa (Brasil), Marra-
benta (Moçambic) i Gnawa
de Raval (Marroc). L’entra-
da, que anirà íntegrament a
Haití, val 20 €. Sala Apolo
(Nou de la Rambla, 111).

21.00DANSA
Dansat 2010. Comença una
nova edició d’aquest festi-
val de la dansa amb un
atractiu programa en el
qual hi ha Sol Picó, Rober-
to Oliván i Nats Nus. Avui
l’espectacle se centra en
les actuacions de compa-
nyies inscrites a Emer-
gents.SAt. Hi intervin-
dran La Macana, que pre-
senta Ven, i la Company
Chameleon, amb el seu es-
pectacle Rites. Al SAT !
(Neopàtria, 54).

Méndez, Antonio del Valle
i Jaume Ortanobas. Al Te-
atre Joventut (c/ Joven-
tut, 4).

MEDIONA
17.00SOLIDARITAT
Marató per Haití. Aquesta
tarda tindran lloc a Medio-
na les Pinzellades per
Haití. És una marató soli-
dària amb més de vint ac-
tuacions de tota mena
(cant coral, teatre, dansa,
guitarra, piano, etc.), així
com la participació d’un
membre del SEM Anoia
que acaba d’arribar d’Haití
i que explicarà la seva ex-
periència. Al mateix recin-

21.15CONCERT
Òpera i flamenc. Represen-
tació del concert especta-
cle Òpera i flamenc, inter-
pretat per l’Ensamble de
l’Orquestra d’Òpera de
Barcelona, soprano, tenor i
el grup flamenc El Duende.
Amb obres de Sorozábal,
Bizet, Verdi, Puccini, Pene-
lla, Falla i diversos pals fla-
mencs. Al Palau de la Músi-
ca (Sala de Concerts).

CANOVELLES
18.00MÚSICA
Clàssica. Actuació de Dani
Ligorio (piano). Presenta
el programa Monogràfic
Frédéric Chopin. Al Teatre

Auditori Can Palots (carrer
de Barcelona, 8).

GIRONA
19.00DANSA
Cesc Gelabert. Dins del pro-
jecte Cultura en gira, actu-
ació de la companyia de
dansa Gelabert Azzopardi,
que interpretarà les coreo-
grafies Sense fi i Conquas-
sabit. Al Teatre Municipal
(plaça del Vi, 1).

L’HOSPITALET
DELLOBREGAT
19.00TEATRE
100% Tricicle. És una co-
mèdia amb guió i direcció
deTricicle. Amb Eduard

te hi haurà parades d’arte-
sania, pastissos, begudes,
etc. Tots els beneficis ani-
ran destinats a l’ONG Met-
ges Sense Fronteres.
L’acte es fa en una nau ce-
dida per l’empresa Naulo-
ver i situada al carrer Ro-
ques Blanques.

PALAFRUGELL
18.00SOLIDARITAT
Havaneres solidàries. Es
tracta d’una cantada que
compta amb tres grups de
sobrada experiència, Els
Cremats, Arjau i L’Empor-
danet, que cantaran en be-
nefici de Fòrum Solidari,
una ONG que treballa pels
casals catalans de Cuba. Al
Teatre Municipal.

PALS
18.00TEATRE
‘La boja de Chaillot’. El grup
Quatre per Quatre de Gra-
nollers presenta la comèdia
satírica La boja de Chaillot,
de Jean Giraudoux. És una
utopia ecologista, com un
contrapunt entre el bé i el
mal, la bogeria i el seny. A
l’Associació Cultural i Re-
creativa de Fals (Fonollosa).

PREMIÀDEMAR
12.30ARTESANIA
Bàtik. En el marc de l’expo-
sició Una vida en bàtik. Del
palau dels sultans als po-
bles de Java, demostració
d’estampació amb la tècni-
ca de bàtik. Al Museu de
l’Estampació de Premià de
Mar (c/ de Joan XXIII, 2).

SANTCUGAT
DELVALLÈS
19.00DANSA
Bollywood. Representació
de l’espectacle Bollywood.
Índia, un viatge musical. Di-
recció i idea original: Suresh
Singh. Coreògraf i ballarí
principal: Sunny Singh.
Amb Manoj Pridhanani, Su-
resh Singh i Alexandra
Ortiz-Echague. Teatre Audi-
tori del Centre Cultural (pl.
del Centre Cultural, s/n).

TERRASSA
18.00CONCERT
CaboSanRoque. Avui, a
l’Auditori Municipal (pg.
d’Ernest Lluch, 1), tindrà
lloc un concert espectacle a
càrrec d’aquesta original
companyia.

TORROELLA
DEMONTGRÍ
19.00CONCERT
Clàssica. Concert de Pablo
Lago (trompa) i Marcelo
Balat (piano), amb obres
de Messiaen, Saint-Saëns,
Sinigalia, Vinter i Fran-
çaix. Al Cinema Petit (c/ de
l’Onze de Setembre, 2).

Dia d’avui Not’ho
perdis

Jazz a l’Auditori
José James inaugura avui (22 h)
el Cicle ContraBaix amb la
presentació del seu últim
treball, Black magic. Lepant, 150

<<
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Una estona amb Pep Bou
De Pep Bou. Festival Rambleros
La Carpa, 5 de març.

Divendres a la nit Pep
Bou va tornar a de-
mostrar la bellesa de

l’art efímer. Més pròxim que
mai, va anar esquitxant el
seu recital amb records dels
inicis a la Cúpula Venus i al-
gunes anècdotes viscudes
travessant fronteres amb bi-
dons d’aigua, pots de sabó,
cartrons de Ducados i artilu-
gis incomprensibles per als
duaners. Invocant Jorge Wa-
gensberg i Sant Agustí, Bou
va oferir una lliçó magistral
sobre com es pot arribar a
crear poesia escènica par-
tint de les condicions at-
mosfèriques de cada esce-
nari i la composició química
d’aigües i sabons. Amb un
agradable punt d’impudor,
Bou va explicar que, el 1984
i en un atac d’inseguretat ar-
tística causat per la falta de
bolos, una nit sopant a can

Brossa el poeta li va dir: no
t’hi amoïnis: pensa que a les
mans hi tens la imatge poè-
tica per excel·lència. No tots
els artistes tenen la sort de
rebre aquesta mena d’estí-
muls. Bou va correspondre
a l’amistat de Brossa amb
l’espectacle Ambrossia
(1998), del qual divendres
va oferir unes quantes se-
qüències que van envernis-
sar de lluentons els ulls d’un
públic clavat a les cadires.
Amb una relaxada capacitat
d’improvisació davant les
dificultats de l’aire massa
sec de la carpa, Bou ballava
amb les bombolles al ritme
d’una exquisida banda so-
nora en què convivien Con-
te, Waits, Cohen, Elton John,
Gato Pérez i Ovidi Montllor.
Una nit inoblidable.

La generació dels 70 i 80
va saber capgirar la situació
política, social i artística
d’aquells incerts moments
històrics i va trobar un segell
propi que continua alimen-
tant els creadors del canvi
de segle. Lluny de ser una
estèril operació nostàlgica,
el festival Rambleros inven-
tat per Joan Estrada és una
contundent demostració
d’on són les arrels de l’actu-
al creació contemporània
catalana en totes les bran-
ques de les arts escèniques.

Crítica
varietats
JordiJané

La imatge
poètica

Bou ofereix una
lliçó magistral
sobre com crear
poesia escènica

La carpa de ‘Rambleros’ és a l’altura de Drassanes ■ MIQUEL ANGLARILL

Elspetitsramblers
BARCELONA12.00TEATRE
La companyia Marduix porta dos espec-
tacles per als petits ramblers i la seva fa-
mília, Don Lluïso i El mariner de Sant
Pau, basats en dues llegendes. Vénen de
molt antic i han passat de generació en
generació per via oral. Una està recollida
a Baget i l’altra magistralment recupera-
da per Jacint Verdaguer. Tots dos espec-

tacles formen part del repertori de Mar-
duix des dels seus inicis. Diuen que gai-
rebé van començar a la Rambla i que els
fa molta il·lusió tornar-hi, sobretot a
aquest envelat tan bonic. Direcció: Jordi
Pujol. Actors: Jordi Pujol i Joana Cluse-
lles. Ninots, decorats i vestuari: Joana
Cluselles. L’envelat és al costat del
metro Drassanes.

Amb la canalla

ARGENTONA
17.00TITELLES
LacompanyiaBinixi-
flatTitellespresenta
avui l’espectacleElge-
gantsempretégana.
AlTeatredelCentre
Parroquial (Bernatde
Riudemeia,6).

BARCELONA
12.00TITELLES
LacompanyiaLaClos-
caseràavuialTanta-

rantanaambelsimpà-
ticespectacled’abelles
El ruscde laMelinda.
El teatreésalcarrerde
lesFlors,22.
.
BESCANÓ
18.30CONCERT
LaCoral Infantilde
Bescanóproposael
concertCantatapera
unatortuga.Tindrà
llocalTeatreMunici-
pal.CarrerMajor,29.

BLANES
17.30INFANTIL
ElTeatreLaRoda
portaaBlanes laseva
versiódeLaratetaque
escombrava l’escaleta,
peranensde4anys
enamunt.TeatreMu-
nicipal (Ample,26).

LLAGOSTERA
18.00DANSA
LaCompanyiaTape-
plasdeclaqué idansa

urbanaproposa l’es-
pectacle familiar
KexevKezev.AlCasino
Llagosterenc.

RUBÍ
12.30FAMILIAR
Si teniu por de les
bruixes, amb la Com-
panyia Tàbata Teatre i
el seu espectacle
Tina, la bruixa fina, us
passarà. Teatre La
Sala (Cervantes, 126).


