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BARCELONA
19.00LLIBRE
Les bruixes d’Arnes. Pre-
sentació del llibre de
David Martí a la Casa del
Llibre. La presentació
anirà a càrrec de l’escrip-
tor Francesc Miralles. Pas-
seig de Gràcia, 62.

19.00CONFERÈNCIA
Música i cinema, cançons
d’Oscar. Dins del cicle Els
viatges de la paraula, a la
Biblioteca Xavier Bengue-
rel, conferència concert
que fa un recorregut per la
història de les cançons
que han guanyat aquest
premi. A càrrec de Laia
Porta, veu, i Publio Delga-
do, guitarres. Avinguda
del Bogatell, 17.

19.30TAULARODONA
Combatants for Peace:
canviar les armes pel dià-
leg en el conflicte is-
raelopalestí. L’Institut
Europeu de la Mediter-
rània acull aquest debat,
en què participaran Maha
M.S. Staiti, delegada pa-
lestina de Combatants for
Peace; Gitit Bar-El, dele-
gada israeliana de Com-
batants for Peace; Tica
Font, directora de l’ICIP, i
Senén Florensa, director
general de l’Institut Euro-
peu de la Mediterrània.
C/ Girona, 20.

20.00LLIBRE
El mal de Q. Presentació
d’aquest llibre, que reu-
neix els contes escrits per
l’argentí Antonio Tello
entre el 1968 i el 2009,
que constitueixen una
peça cabdal de la literatu-
ra argentina de l’exili. A la
Casa Amèrica Catalunya,
Anna Caballé, escriptora i
professora de la Universi-
tat de Barcelona (UB), co-
mentarà el llibre. L’acte
es completarà amb el
cant, recitat i lectura de
clàssics de la poesia gaut-
xesca com ara La cautiva,
d’Esteban Echeverría, i
Martín Fierro, de José
Hernández, i de frag-
ments dels contes d’Anto-
nio Tello. Amb participa-
ció de Jorge Sarraute
(piano), Carlos Padula
(guitarra) i el mateix An-
tonio Tello (veu). C/ Còr-
sega, 299, entl.

21.00CONCERT
L’ocell de foc. La presència
del gran violoncel·lista
brasiler António Meneses
en la part solista del Con-
cert núm. 1, de Saint-
Saëns, és tota una garan-
tia per gaudir d’una inter-
pretació de l’Orquestra

duet format pel matri-
moni Dorothea Hegeduess
(clarinet) i Boguslaw He-
geduess (guitarra). Ella és
una jueva alemanya i ell és
polonès. Després de casar-
se es van instal·lar a Polò-
nia i van començar a
treballar junts perquè tots
dos sentien la fascinació
per la música. Treballen
plegats en antigues com-
posicions klezmer que la
Dorothea va aprendre de
petita amb el seu pare,
també músic. El seu reper-
tori inclou cançons de mú-
sica tradicional jueva ori-
ginals de l’est d’Europa.
C/ Ciutadans, 8.

Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya
d’aquelles que es recor-
den a L’Auditori. També
serà ell qui protagonitza-
rà la versió d’un líric i poè-
tic Txaikovski, i tot això
enmig d’un programa
amb obres que desvetlla-
ran la nostra imaginació:
les referències a un heroi
de Byron en l’obertura El
corsari, de Berlioz; l’exo-
tisme de la música zínga-
ra que inspira Kodály a les
Danses de Galanta, el
poble on va passar la in-
fància, i L’ocell, un conte
màgic sobre el qual Stra-
vinsky va basar una de les

seves obres més cèlebres.
C/ Lepant, 150.

GIRONA
17.30CONFERÈNCIA
La història dels museus dio-
cesans de Catalunya i l’art ro-
mànic. Dins de la programa-
ció de les Aules d’Extensió
Universitària per a la Gent
Gran a la Casa de Cultura,
aquesta conferència anirà a
càrrec de Josep Maria Tru-
llén i Thomas, director del
Museu d’Art de Girona.
Plaça de l’Hospital, 6.

22.00CONCERT
Ruach. El Cafè El Cercle
acull un concert d’aquest

L’HOSPITALET
DELLOBREGAT
19.00LLIBRE
Ángeles negros. La Bibliote-
ca La Bòbila acull la pre-
sentació d’aquesta novel·la
negra barcelonina amb un
assassí en sèrie ben especi-
al, escrita per José Vacca-
ro. Plaça de la Bòbila, 1.

LLEIDA
19.00CONFERÈNCIA
Els límits de la vida: de Río
Tinto als confins de l’uni-
vers. El catedràtic de micro-
biologia de la Universitat
Autònoma de Madrid i cap
del Laboratori d’Extremofí-
lia del Centre d’Astrobiolo-
gia, associat a la NASA, Ri-
cardo Amils, farà aquesta
conferència, que s’emmar-
ca dins del cicle de CaixaFo-
rum Lleida Els vespres de la
ciència, que està destinat a
difondre i apropar la cièn-
cia als ciutadans. Avinguda
Blondel, 3.

SABADELL
21.30ESPECTACLE
Extremitats superiors.
Aquest muntatge forma
part d’un macroprojecte ti-
tulat Manual d’instrucci-
ons, que consta d’especta-
cles de diferents formats
però entrellaçats els uns
amb els altres i que giren al
voltant del món de la mà.
Nico Baixas el presenta a
L’Estruch. C/ Sant Isidre,
140.

REUS
20.30ESPECTACLE
Maror (Les regles del gène-
re). Bravium Teatre acull la
lectura dramatitzada d’a-
questa obra de de Rodolf Si-
rera, sota la direcció de Jo-
sep Lozano. C/ Presó, 13.

TARRAGONA
10.30CINEMA
Cerezos en flor. Trudi és in-
formada que el seu marit
pateix una malaltia termi-
nal, però prefereix que ell
no ho sàpiga, i se’n van a
veure els fills a Berlín. Sob-
tadament Trudi es mor, i
assabentat que ella desitja-
va anar al Japó, el marit se
n’hi va. Aquesta és la histò-
ria del film de Doris Dörrie
que es projecta a CaixaFo-
rum Tarragona dins del
cicle Matinals de cinema.
C/ Cristòrfor Colom, 2.

17.00CINEMA
Solo ante el peligro. Pro-
jecció de la pel·lícula de
Fred Zinnemann (1952),
dins de la programació
Pel·lícules inoblidables en
blanc i negre a l’Auditori
Caixa Tarragona. C/ Pere
Martell, 2.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Xerrada
Sr. Chinarro i Julián Rodríguez
conversaran sobre referents
visuals en la cançó popular a
CaixaForum Barcelona. 19.30 h

<<

Sants:
Francesca Romana.
Dagobert.
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La fille du régiment
De Donizetti. Dir.: Yves Abel.
Gran Teatre del Liceu, 7 de març.

Estrenat el 2007 a Lon-
dres, el muntatge de
La fille du régiment

signat per Laurent Pelly és
un fenomen global que ha
generat un deliri fora mida a
banda i banda de l’Atlàntic.
El Liceu ha creat ara la seva
pròpia producció, en defini-
tiva, una còpia fidedigna de
l’original (és d’esperar que
sigui més barat que llogar-
la), i la bomba còmica ha
tornat a esclatar, causant es-
tralls entre un públic rendit.
Les raons de l’èxit són òbvi-
es: una capacitat diabòlica
per a la comèdia per part
del director francès, que,
tanmateix, no desvia l’aten-
ció del punt principal, el lluï-
ment dels protagonistes.

Si ens quedéssim només
amb el circ vocal, ens limita-
ríem a certificar que Juan
Diego Flórez va clavar divuit
do –va bisar la cèlebre ària
per a gran alegria dels es-
pectadors–, però per sort el
tenor peruà no és un mer
exhibicionista de pinyols,
sinó un cantant d’una ele-
gància exquisida, bressolant
amorosament un Pour me
rapprocher de Marie per
fondre les pedres. La pro-
ducció va ser feta a mida del
talent histriònic de Natalie
Dessay, la qual cosa pot ser
un handicap per a les Marie
posteriors. Menys salvatgi-
na que la soprano francesa,
però no menys hiperactiva
o hilarant, Patrizia Ciofi va
donar una lliçó magistral de
com superar els límits del
propi instrument (d’inconfu-
sible color velat) amb un fra-
seig belcantísticament irre-
protxable. Pietro Spagnoli
va ser un ajustat Sulpice i
Victoria Livengood una ge-
nerosa Marquesa que no va
dubtar a atacar Rosó. Però
va ser l’impecable timing
còmic d’Ángel Pavlovsky
com una Duquessa d’irònic
glamur el que va despertar
algunes de les rialles més
franques de la sessió. Yves
Abel va deixar fer, encara
que l’orquestra va estar
més estimulada amb Wag-
ner que amb Donizetti. Tant
és, la funció va acabar en
apoteosi.

Crítica
òpera
XavierCester

Bomba
còmica

Èxit apoteòsic per
la capacitat de Pelly
per a la comèdia i
un càsting brillant

Eva Saumell protagonitza ‘L’analfabeta’ ■ VERSUS TEATRE

‘L’analfabeta’faun
viatgeperlamemòria
BARCELONA
21.00TEATRE
L’analfabeta és un relat
autobiogràfic d’Agota
Kristof, una dramaturga i
novel·lista hongaresa que
als anys 50 va arribar a
Suïssa com a refugiada,
parlant francès però
sense poder llegir-lo ni es-
criure’l, és a dir, com una
“analfabeta”.
Kristof va escriure alguns
dels passatges de la seva
vida, en què explicava
com les seves ganes de lle-
gir i escriure a poc a poc la
van anar convertint en
una escriptora. A partir
d’aquesta narració, la di-
rectora Laura Batllori ha

creat una dramatúrgia
que avui s’estrena al Ver-
sus Teatre, on es repre-
sentarà cada dimarts i di-
mecres fins al 24 de març.
L’actriu Eva Saumell és la
protagonista de L’analfa-
beta, que inicia una viatge
intern cap a les profundi-
tats de la seva memòria,
nodrint-se tant dels re-
cords que és capaç de re-
viure com d’aquells que ja
creia perduts: la infante-
sa, Hongria, l’exili, Suïs-
sa, la llengua francesa i
l’escriptura són alguns
dels paisatges d’aquest
recorregut. L’analfabeta
parla, en definitiva, de
l’educació soviètica, la

postguerra, l’exili, l’alie-
nació a les fàbriques i l’es-
criptura.
Batllori fa una proposta
escènica en què dóna la
seva particular visió del
concepte analfabeta, un
muntatge que recull llen-
guatges artístics diferents
amb l’objectiu de dinamit-
zar el que seria un monò-
leg convencional. Autors
romàntics –Schumann,
Chopin–, impressionistes
–Debussy–, però també
autors catalans com F.
Mompou o Manuel Blan-
cafort o el sevillà Joaquín
Turina conformen la
banda sonora d’aquest vi-
atge per la memòria.


