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BARCELONA
9.00CONFERÈNCIA
Dret a decidir: el testament
vital. La Fundació Pere Tar-
rés i Agrupació Mútua or-
ganitzen a CaixaForum
una jornada sobre Dret a
decidir: el testament vital.
Hi participarà Albert Solé
Bruset, periodista i cineas-
ta. Avinguda del Marquès
de Comillas, 6-8.

18.30CONFERÈNCIA
Entre la il·lusió i la comple-
xitat: l’aviació a Catalunya.
L’Ateneu Barcelonès ofe-
reix a l’Hotel Rívoli Ram-
bles una conferència sobre
l’aviació a Catalunya a càr-
rec del president de Spa-
nair, Ferran Soriano.
L’acte serà presentat per
Jordi Pujol i Soley. La Ram-
bla, 128.

19.00CINEMA
Cicle Tawfik Saleh. En el
marc del cicle dedicat a
Tawfik Saleh, cineasta re-
presentant de la intel·lec-
tualitat àrab moderna i an-
ticolonial, el Museu d’Art
Contemporani de Barcelo-
na (Macba) presenta
Yawmiyat na’ib fi-l-aryaf,
Diari d’un fiscal rural, una
comèdia basada en la
novel·la homònima de
Tawfiq al-Hakim. Plaça
dels Àngels, 1.

19.00CINEMA
Roma. Els Amics de la
Unesco a Barcelona orga-
nitzen a la seu de l’entitat
cada dimecres la projecció
d’una pel·lícula sobre La
cultura dels pobles a través
de l’humor. Avui toca el
torn a la pel·lícula Roma,
una comèdia realitzada
per un dels directors itali-
ans més representatius,
Federico Fellini. C/ Ma-
llorca, 207.

19.00CONFERÈNCIA
Nel mezzo del cammin.
Entre Dant i Fellini. Caixa-
Forum ofereix, amb motiu
del cicle dedicat al director
de cinema Federico Fellini,
la conferència Nel mezzo
del cammin. Entre Dant i
Fellini, a càrrec de Raffaele
Pinto, professor de filologia
italiana a la Universitat de
Barcelona, que analitzarà
seqüències de La dolce vita
(1960), Le tentazioni del
dottor Antonio (a Boccac-
cio 70, 1962) i Amarcord
(1974) per mostrar la pre-
sència de Dant al cinema de
Fellini. Avinguda Marquès
de Comillas, 6-8.

19.00DEBAT
Transgènics, problema o so-
lució? En el marc de les jor-

part d’una jove mentre
pren xocolata desfeta. A
partir d’aquesta anècdota,
Lluís ha escrit la mateixa
història de 123 maneres
diferents. C/ Guifré, 9.

20.30TEATRE
Dos menos. El Teatre Polio-
rama presenta Dos menos,
una versió de l’obra de Sa-
muel Benchetrit, dirigida
per Óscar Martínez i prota-
gonitzada per Héctor Alte-
rio i Pepe Sacristán. Es
tracta d’una mirada ama-
ble i plena d’humor de dos
avis que s’enfronten a l’epí-
leg de les seves vides. Ram-
bla dels Estudis, 115.

nades L’origen del futur.
Medi ambient a l’Amèrica
Llatina, la Casa Amèrica
Catalunya organitza un
debat sobre els Transgè-
nics, problema o solució?,
amb intervencions de
Maria-Monique Robin, pe-
riodista, i Marc Valls, biòleg
del departament de genèti-
ca de la Universitat de Bar-
celona. C/ Còrsega, 299.

19.30LLIBRE
Rondaies mallorquines.
L’Espai Mallorca presenta
sis cedés de rondaies amb
la veu del mallorquí Fran-
cesc de B.Moll. Durant
l’acte se’n seleccionaran

talls concrets amb la inten-
ció de fer sentir al públic
emocions i perquè tingui
l’oportunitat de sentir par-
lar un mallorquí pur i ri-
quíssim. C/ Carme, 55.

20.00LLIBRE
Xocolata desfeta. Presenta-
ció a l’Almazen del llibre
Xocolata desfeta, amb el
seu autor, Joan-Lluís
Lluís.També llegiran frag-
ments de l’obra Enric Ca-
sasses, Emili Manzano,
Josep Pedrals, Isma Pra-
dos, Màrius Serra i
Matthew Tree. L’obra ex-
plica la història d’un noi
que rep una punyalada per

21.00CONCERT
Brendan Perry. La sala Biki-
ni presenta un concert de
Brendan Perry, composi-
tor, intèrpret i principal
cara visible del grup Dead
Can Dance. El músic londi-
nenc visitarà Barcelona
per presentar el seu disc
Ark, un treball amb música
escrita per ell per a Dead
Can Dance. Avinguda Dia-
gonal, 547.

21.00CONCERT
Solistes, Cor i Orquestra de
la Catedral San Vito de
Praga. La basílica de Santa
Maria del Mar acull un con-
cert dels solistes i el Cor i
Orquestra de la Catedral
de San Vito de Praga. A la
primera part interpretaran
Letaniae lauretanae, de
J.D. Zeleska, i a la segona,
el Rèquiem en re menor, KV
626, de W.A. Mozart. Plaça
de Santa Maria, s/n.

21.00TEATRE
Un Ramón de Mandarinas.
El director teatral Sergi
Pons posa avui sobre l’es-
cenari una comèdia ro-
màntica, absurda, màgica,
patètica i divertida inter-
pretada per Laura Muñoz.
S’estrena avui al teatre
Akadèmia. C/ Buenos
Aires, 47-49.

23.30CINEMA
3x4. El festival Rambleros
ofereix una projecció en
sessió golfa de la pel·lícula
3X4, dirigida per Manel
Iborra, amb la presència
del director i d’algun actor,
com ara en Carles Velat. La
sessió es farà a la Carpa de
Rambleros, al final de la
Rambla, davant del metro
Drassanes i el centre Arts
Santa Mònica.

CERVERA
18.00CONTES
Polsims de contes. La Bibli-
oteca Josep Finestres acull
una sessió de contes per a
infants d’entre 2 i 5 anys, a
càrrec de Montse Rollán.
Passeig Balmes, s/n.

LLEIDA
18.00CONFERÈNCIA
Mucha i el disseny gràfic
contemporani. Dins del
cicle de conferències
Mucha i l’Art Nouveau, el
floriment de la modernitat a
CaixaForum Lleida, des de
la perspectiva de Ricard
Mas, historiador, crític
d’art i comissari d’exposici-
ons, i la d’América Sán-
chez, artista i dissenyador
gràfic, la conferència pre-
sentarà el llegat de Mucha
en la sensibilitat contempo-
rània. Avinguda Blondel, 3.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Concert
La cantant Mirna obre el cicle
‘Sonets. Música i literatura.
Arquitectura i territori’, a la Seu
Vella de Lleida. 19.30 h

<<

Sants:
Patrici. Bisbe
Josep d’Arimatea.

Getrudis de Brabant.
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Carme Contreras dóna veu als poetes ■ SM

‘Laveudelspoetes
morts’,alaMuntaner
BARCELONA
21.00TEATRE
L’actriu Carme Contreras
està molt il·lusionada
amb aquest projecte, que
té entre mans amb Rai-
mon Molins (direcció) i el
músic Carles Bertran.
S’estrena avui a la Sala
Muntaner, on s’estarà
només fins al dia 21.

A finals dels anys 80,
la pel·lícula de Peter Weir
El Club dels Poetes Morts,
plantejava que la vida pot
ser viscuda amb tota la
seva intensitat mitjan-
çant l’herència dels nos-
tres poetes morts. Va cau-
sar un gran impacte i tot-
hom que la va veure

encara la recorda. Avui,
Carme Contreras ens farà
reviure aquells senti-
ments en viu i en directe
des de l’escenari.

L’espectacle fa un re-
corregut a través dels
grans escriptors i trans-
met aquest clam a la vida,
revivint les empremtes
que han deixat al llarg de
la seva existència. Alguns
d’aquests autors són Ho-
raci, Shakespeare, Lord
Byron, Whitman, Shelley
i els catalans Miquel
Martí i Pol, Víctor Català,
Sagarra... Tots són uni-
versals i fan que l’especta-
cle faci també universal
l’experiència de la vida.

És una proposta de la
nova productora Entresòl
Entertainment, que neix
amb l’objectiu d’oferir
una línia d’espectacles en
què el públic reconegui
l’actor per sobre del per-
sonatge. D’aquesta mane-
ra volen trencar la barre-
ra invisible que es crea
entre l’espectador i
l’actor. Els seus muntat-
ges són en un format sen-
zill i estan treballats fins
al més petit detall, per tal
de crear una atmosfera
íntima i fer sentir que es
pot compartir una vetlla-
da d’amistat amb algú co-
negut com, en aquest cas,
Carme Contreras.

CANÇÓ
Serrat és donat
d’alta i actuarà el 28
d’abril a Girona

El cantant Joan Manuel Serrat
va sortir ahir de l’Hospital Qui-
rón de Barcelona, on va ser
donat d’alta cinc dies després
de ser operat d’un tumor al
pulmó, detectat en un control
rutinari. El cantant, que a causa
de l’operació ha hagut d’ajor-
nar l’inici de la seva gira de pre-
sentació del disc dedicat a Mi-
guel Hernández, Hijo de la luz y
de la sombra, ha començat a
concretar noves dates per als
concerts ajornats. El de Girona,
que estava programat per al 9
d’abril, tindrà lloc finalment el
dia 28 d’abril. Aquest concert
suposarà l’estrena a Catalunya
d’un projecte ambiciós que ha
comptat amb la col·laboració
de directors de cinema com
Isabel Coixet, Pere Portabella i
Montxo Armendáriz. Aquest és
el segon tumor que se li troba a
l’artista després que el 2004
fos operat de càncer de bufeta,
tot i que els metges que l’han
intervingut diuen que un cas i
l’altre no tenen res a veure.

POP
Sony paga 200
milions pels drets
de Michael Jackson
Sony Music va tancar ahir un
acord amb els gestors del lle-
gat de Michael Jackson pel
qual compren els drets del can-
tant durant set anys per 200
milions de dòlars (145,8 mili-
ons d’euros), la xifra més alta
pagada fins ara a un artista per
una multinacional. L’acord re-
portarà substanciosos benefi-
cis als hereus del Rei del Pop, ja
que a més rebran royalties de
les vendes que es facin a partir
d’ara. D’entrada, Sony publica-
rà al novembre un disc amb
temes inèdits de Jackson, farà
una remasterització d’Off the
wall –publicat el 1979 i un dels
100 discos més venuts en la
història de la música–, un DVD
recopilatori dels videoclips de
Michael Jackson i un nou vi-
deojoc. El contracte també in-
clou els drets del llançament
pòstum del DVD i el CD de This
is it, amb cinc milions de còpies
venudes, mentre que el film va
recaptar 150 milions d’euros.

FESTIVAL
Roxy Music, nova
incorporació del
Sónar 2010
Icona del pop contemporani,
els mítics Roxy Music actuaran
al Festival Sónar 2010 de Bar-
celona el 19 de juny, gairebé
tres dècades després de la
seva última estada a Barcelo-
na. Bryan Ferry, Phil Manzane-
ra, Andy MacKay i Paul Thomp-
son recuperaran hits com Ava-
lon, Angel eyes i Jealous guy.
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