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BADALONA
18.00CONFERÈNCIA
Conferència sobre Thomas
Mann. Dins del cicle Clàs-
sics de la narrativa dels se-
gles XIX i XX que se celebra
a l’Espai Betúlia, aquesta
sessió anirà a càrrec de Mi-
chael Pfeiffer. C/ Enric Bor-
ràs, 43-47.

BARCELONA
18.00EXPOSICIÓ
Ara que fa 20 anys amb
l’AVUI. Inauguració de la
mostra de l’il·lustrador
Jaume Batlle, que exposa,
fins al 21 de març, la seva
obra publicada a l’AVUI del
1990 al 2010, al Centre
Moral i Cultural del Poble-
nou. C/ Pujades, 176-178.

18.00LLIBRE
Les bruixes d’Arnes. Pre-
sentació del llibre de
David Martí a la Llibreria
Excellence. Rambla Cata-
lunya, 25.

19.00CONFERÈNCIA
Icones, mestres de la foto-
grafia en imatges: Martin
Parr. A l’Espai Cultural
Caja Madrid, aquesta con-
ferència anirà a càrrec
d’Horacio Fernández.
Plaça de Catalunya, 9.

19.00LLIBRE
Entre Franco y Stalin. El di-
fícil itinerario de los comu-
nistas en Cataluña, 1936-
1945. Presentació del lli-
bre de Josep Puigsech
Farràs, al Centre Cívic
Pati Llimona. L’acte el
presentarà José Luis Mar-
tín Ramos, catedràtic
d’història de la Universi-
tat Autònoma de Barcelo-
na. C/ Regomir, 3.

19.00TAULARODONA
Tradicions versus noves tec-
nologies. Primera sessió de
les jornades L’origen del
futur. Medi ambient a
l’Amèrica Llatina a la Casa
Amèrica Catalunya, que
tenen com a premissa l’es-
tabliment d’una sòlida ali-
ança entre societat, políti-
ca, economia i cultura per
aconseguir un món habita-
ble i confortable. En aques-
ta taula rodona hi partici-
paran Marc Gavaldà, ambi-
entòleg; Amado Villafaña
Chaparro, membre de
l’ètnia kogui (Colòmbia) i
director del centre de co-
municació Gonawindua
Tayrona, i Almir Naraya-
moga Suruí, membre de
l’ètnia surui (Brasil), in-
vestigador, a través d’un
conveni amb Google Earth,
del percentatge anual de
desforestació de l’Amazò-
nia. C/ Còrsega, 299.

ria Altaïr. Gran Via de les
Corts Catalanes, 616.

19.30TAULARODONA
L’últim Centelles: reflexi-
ons sobre el patrimoni. Hi
intervindran Dolors La-
marca, directora de la Bi-
blioteca de Catalunya;
Josep Cruanyes, advocat i
historiador; Francesc
Fontbona, director de la
unitat gràfica de la Biblio-
teca de Catalunya, i Ricard
Vinyes, historiador i do-
nant del fotomuntatge de
Centelles que s’exposa a la
mateixa Biblioteca de Ca-
talunya fins al 6 d’abril de
2010. C/ Hospital, 56.

19.30CONFERÈNCIA
Instruccions per violentar
el passat. Última sessió
del cicle de conferències
Narrar a l’era de la imatge
a CaixaForum, en què el
poeta i narrador Rodolfo
Fogwill dialogarà amb
Iván de la Nuez, assagista
i crític literari, sobre la
imatge de la història en
les seves novel·les. Avin-
guda del Marquès de Co-
millas, 6-8.

19.30DEBAT
Transgènics agrícoles. Pro-
jecció del documental de
la cadena Arte El món se-
gons Monsanto a l’Institut

Francès de Barcelona i,
després, debat amb la par-
ticipació de Marie-Moni-
que Robin, autora del do-
cumental, i David Bueno,
professor del departa-
ment de genètica de la
Universitat de Barcelona i
autor del llibre Convivint
amb els transgènics. C/
Moià, 8.

19.30LLIBRE
Els Pirineus de cap a cap. 50
etapes (La Transpirinenca.
GR-11). Presentació del lli-
bre de Marta Viladot i Dani-
el Calleja publicat per Cos-
setània. L’acte tindrà lloc a
l’Espai Fòrum de la Llibre-

20.30CONCERT
El piano de Haydn. De Wei-
mar a Londres. En aquest
concert L’Auditori propo-
sa redescobrir la música
per a teclat de Haydn de la
mà de dos joves talents,
Carles Marigó (piano) i
Antoni Costa (fortepia-
no), sorgits de l’Escola
Superior de Música de Ca-
talunya, en cinc peces que
corresponen a dues eta-
pes creatives molt con-
trastades d’aquest geni
del classicisme. Un con-
cert en què el públic podrà
conèixer l’evolució de l’es-
criptura pianística de
Haydn i de la seva música
plena de sorpreses, con-
trastos de caràcter i re-
cursos expressius inesgo-
tables i plena de frescor i
jovialitat i d’un humor
intel·ligent i comunicatiu.
C/ Lepant, 150.

GIRONA
17.30XERRADA
Piculives, l’art i la vida.
Dins de la programació de
les Aules d’Extensió Uni-
versitària per a la Gent
Gran a la Casa de Cultura,
la xerrada anirà a càrrec
de Glòria Granell i No-
guer, llicenciada en filolo-
gia catalana. Plaça de
l’Hospital, 6.

SABADELL
19.30CONFERÈNCIA
Dones compositores. Alma
Mahler. Ponència a càrrec
d’Albert Ferré que anirà
acompanyada d’il·lustraci-
ons musicals a càrrec d’Eu-
genia Montenegro (sopra-
no) i Josep Buforn (piano),
a l’Auditori Fundació
Bosch i Cardellach. C/ In-
dústria, 18.

TARRAGONA
19.00CONFERÈNCIA
Computació quàntica:
noves tecnologies per al
segle XXI. Dins del cicle de
conferències Els vespres de
la ciència a CaixaForum
Tarragona, aquesta confe-
rència anirà a càrrec d’Ig-
nacio Cirac, director de
l’Institut Max Planck d’Òp-
tica Quàntica, Alemanya.
C/ Colom, 2.

19.30XERRADA
Marbres, societat i déus.
Primera conferència al vol-
tant de l’exposició L’altre
Olimp. Els Pirineus a l’anti-
guitat: societat, economia i
religió al Museu Arqueolò-
gic de Tarragona. Marbres,
societat i déus anirà a càr-
rec de Robert Sablayrolles,
professor de la Universitat
Toulouse II - Le Mirail.
Plaça del Rei, 5.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Concert
Amparo Sánchez presenta el
seu nou projecte en solitari i el
disc ‘Tucson-Habana’ a la Sala
Apolo de Barcelona. 21.30 h

<<

Sants:
Agapit. Bisbe
Heribert. Bisbe

Hilari. Bisbe i màrtir
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Historia(s)
D’Eva de Soto.
Mercat de les Flors, 12 de març.

El record d’un ballet
sobre la mort, estre-
nat fa 60 anys a París i

que va marcar la història de
la dansa, és l’excusa d’un
ball d’imatges projectades
que focalitza l’art en els seus
receptors per entendre el
lloc que ocupa en la quotidi-
anitat. El context de la post-
guerra a França i la revolu-
ció expressiva d’un art que
naixia d’aquest moment vi-
tal marquen els assistents a
l’estrena de Le jeune
homme et la mort, coreo-
grafia de Roland Petit i lli-
bret de Jean Cocteau, a qui
Olga de Soto va rebre l’en-
càrrec d’homenatjar. Final-
ment, però, el reconeixe-
ment gira cap als que parti-
cipen silenciosament de la
creació i la fan créixer amb
els seus propis records.

En aquest salt de realitats
subjectes des del trampolí
capritxós de la subjectivitat,
es construeix un espectacle
de gran bellesa i humanitat
que ens parla de la vida, de
la memòria i de la mort, de
l’oblit, en boca d’uns que es-
tan al final del camí. Així de
corprenedor és veure en
primer pla uns octogenaris
mentre escorcollen entre
les seves memòries per
imatges, temps enrere obli-
dades, que van reapareixent
davant dels seus rostres
cansats. El silenci és inevita-
ble en aquesta recerca inte-
rior, i l’edició del vídeo d’a-
questes entrevistes l’utilitza
per marcar el ritme d’una
obra que comença atrope-
lladament per anar-se alen-
tint amb pauses i silencis
cada cop més expressius.

Tant baixa el ritme com
augmenta la intensitat amb
el ball dels seus ulls que
miren endins més que enfo-
ra, acompanyant els movi-
ments dels caps arrugats
que ja no conserven. Amb
ells, Olga de Soto ha cons-
truït un documental escènic
amb fragments de la projec-
ció subratllats manualment
per pantalles mòbils. El seu
paper és el d’un director
d’orquestra que sap que ha
trobat els millors solistes
entre el públic.

Crítica
dansa
BàrbaraRaubertNonell

El silenci
del record

Espectacle
de gran bellesa i
humanitat que ens
parla de la vida

Els nens de Windsbach, un dels cors infantils més prestigiosos del món ■ MILA PAVAN

La‘Missadelacoronació’
ielCordeWindsbach
BARCELONA
21.00MÚSICA
El Cor de Nens de Winds-
bach, una formació que va
provocar l’entusiasme del
públic en la seva interpre-
tació de la Passió segons
sant Mateu de Bach en la
darrera visita a Barcelo-
na, torna ara al Palau de la
Música Catalana dins la
programació d’Ibercàme-
ra, per oferir una altra
obra magna, la Missa de la
coronació de Mozart,
acompanyats de la
Deutsche Kammer-Virtu-
osen Berlin, una formació
de solistes de l’Orquestra
Simfònica de Berlín que té
com a objectiu principal

oferir interpretacions de
música antiga amb instru-
ments moderns de forma
expressiva, dinàmica i
rica en contrastos. Totes
dues formacions seran di-
rigides per Karl-Friedrich
Beringer, un dels direc-
tors de coral més impor-
tants del nostre temps,
que l’any 1978 va ser no-
menat titular del Cor de
Nens de Windsbach, cosa
que va portar el conjunt
vocal al seu màxim nivell.
Pel que fa al concert
d’avui, val a dir que la
Missa de la coronació ha
transcendit el seu origen i
ha esdevingut una de les
obres més interpretades

en celebracions i festes re-
ligioses, juntament amb
el seu equivalent barroc,
el famosíssim Glòria de
Vivaldi que, juntament
amb la Cantanta BWV 27
“Wer weiß, wie nahe mir
mein Ende” de Bach com-
pleten el programa
d’aquesta nit.

Els joves que formen
part del Cor de Nens de
Windsbach, considerat
actualment un dels cors
infantils més importants
del món, viuen en un in-
ternat amb un centre es-
tatal d’ensenyament se-
cundari, on reben una
àmplia formació acadèmi-
ca, musical i cultural.


