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BANYOLES
18.00CONTES
L’hora dels nadons. Sessió
de l’hora del conte a La
Blaca-Centre Educatiu Mu-
nicipal de Banyoles, a càr-
rec d’Olga Cercós, una acti-
vitat adreçada a infants de
0 a 3 anys. Plaça Xesco
Boix, s/n.

BARCELONA
19.00CONFERÈNCIA
Un nou món: la nanotecno-
logia i les nanociències.
Dins el cicle Desafiaments
del segle XXI. La veu de la
ciència, Jordi Pascual, Ins-
titut Català de Nanotecno-
logia, farà aquesta confe-
rència a la sala d’actes de la
Residència d’Investiga-
dors. C/ Hospital, 64.

19.00CONTES
Bukowski per a trompeta i
actor. Dins del cicle Els vi-
atges de la paraula a la Bi-
blioteca Vapor Vell, lectura
dramatitzada d’una selec-
ció de contes de Charles
Bukowski, musicada amb
fragments de jazz. A càr-
rec de Dan Posen, trompe-
ta, i Manel Sans, actor. Pas-
satge Vapor Vell, s/n.

19.30CONCERT
L’Orquestra Nacional Clàssi-
ca d’Andorra. Dins de la pro-
gramació L’ONCA presen-
ta... al Palau de la Música,
l’Orquestra Nacional Clàs-
sica d’Andorra (ONCA)
abordarà, al segon concert
del seu cicle al Petit Palau,
obres de Mozart i Mendels-
sohn. Un programa que
comptarà amb la presència
de David Rosell, solista de
trompa, com a convidat
d’excepció a una vetllada
de virtuosisme. C/ del
Palau de la Música, 4-6.

19.30LLIBRE
Una nit, un somni. Presen-
tació del llibre de Gemma
Lienas a la llibreria Pròleg.
La presentació anirà a càr-
rec de la doctora en psicolo-
gia Sara Berbel. C/ Sant
Pere Més Alt, 46.

19.30MÚSICA
Los Impagaos. L’Espai Cul-
tural Caja Madrid dins del
cicle de rumba acull un
concert d’aquest grup de
rumba fusió de Barcelona.
Plaça de Catalunya, 9.

20.00LLIBRE
Diario de las especies. Con-
tinua el cicle E-Literatura a
la Casa Amèrica Catalunya
amb la presentació
d’aquest llibre de l’escrip-
tora xilena Claudia Apabla-
za (1978), una novel·la es-
crita com un blog d’una

tives del moviment històric
de la Nova Cançó arriba a
L’Auditori amb una selec-
ció d’algunes de les seves
millors obres, però també
amb temes nous com
Punxa de temps i A l’estiu
quan són les nou, que refor-
çaran la seva esplèndida
trajectòria. Així, la contun-
dència de cançons com Di-
guem no o Jo vinc d’un si-
lenci s’unirà a la bellesa de
poemes d’Ausiàs March,
Joan Roís de Corella,
Jaume Roig, Salvador Es-
priu, Pere Quart i d’altres
autors dels segles XV i XVI,
musicats pel cantautor de
Xàtiva. C/ de Lepant, 150.

dona que es trasllada a
viure de Xile a Barcelona i
pel camí se n’oblida de com
es construeix un text nar-
ratiu. Presentaran l’acte
l’escriptora Lolita Bosch i
l’editora Carola Moreno.
L’artista visual Rosa Apa-
blaza projectarà un recor-
regut visual i sonor del lli-
bre. C/ Còrsega, 299.

20.30CONCERT
Quartet Casals. El viatge
proposat pel Quartet Casals
a L’Auditori continua amb
tres mirades sobre el reper-
tori de diferent signe i forta
personalitat. En l’àmbit ger-
mànic, Beethoven revoluci-

ona el gènere amb una pro-
ducció que culminarà amb
la gegantina Gran fuga.
D’acord amb els nacionalis-
mes musicals crescuts a la
recerca de la pròpia identi-
tat entre els segles XIX i
XX, Bartók recupera la tra-
dició musical hongaresa, al-
hora que la reinventa i crea
un important conjunt de
quartets, mentre Enric Mo-
rera escriu obres que, amb
el temps, formaran part de
l’imaginari popular català.
C/ de Lepant, 150.

21.00CONCERT
Raimon. La que ha estat
una de les veus més comba-

ESPLUGUESDE
LLOBREGAT
19.30XERRADA
El nen que mulla el llit.
L’Hospital Sant Joan de
Déu organitza una confe-
rència dedicada als pares de
nens que es fan pipí al llit, a
càrrec del pediatre Santiago
García-Tornel. Passeig Sant
Joan de Déu, 2.

LLEIDA
19.00CONFERÈNCIA
Una banda sonora per a
Mucha: del romanticisme
txec a la gràcia parisenca.
El professor d’història de
la música a la Universitat
de Barcelona i crític musi-
cal Roger Alier presentarà
en aquesta conferència a
CaixaForum Lleida la pas-
sió d’Alphonse Mucha per
la música, i analitzarà la
seva obra i la seva biogra-
fia. Va ser amic de Leos
Janacek, renovador de la
tradició txeca, i de Rey-
naldo Hahn, compositor
de melodies inspirades
per poetes francesos com
Verlaine. Avinguda Blon-
del, 3.

MANRESA
21.00CONCERT
José Luis Montón i Olvido
Lanza. El guitarrista i la vi-
olinista fan en aquest pro-
jecte que presenten al Kur-
saal un apropament entre
el flamenc més tradicional
i el món de la música clàs-
sica, on totes dues tendèn-
cies i formes d’expressió
musical es fusionen de ma-
nera exquisida. El seu re-
pertori inclou diferents
temes originals de José
Luis Montón, com Mujer
española, que és una far-
ruca amb pinzellades de
música clàssica. A més,
amb arranjaments com el
de la Suitte número 4 per a
llaüt, de Bach, o Los pana-
deros flamencos d’Esteban
de Sanlúcar, aquests dos
grans músics aconseguei-
xen crear un espai sonor
on tot és possible. Passeig
de Pere III, 35.

OLOT
21.00TEATRE
Guns & childs & videoga-
mes. Els joves actors i cre-
adors Nao Albet i Marcel
Borràs presenten al Tea-
tre Principal aquesta
obra, un seguit d’accions,
monòlegs, escenes i im-
provisacions, amb tres
elements sempre pre-
sents, les pistoles (“per-
què ens molen”), els nens
(“perquè encara en som”)
i els videojocs (“perquè hi
juguem”). Passeig d’en
Blay, 5.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Jo tinc un amic que...
de Lluís Jutglar, ‘Peyu’. Primer
monòleg en català de Comedy
Zoo. S’estrena avui a la Sala
Pepe Rubianes del Capitol (23 h)
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Cor de nens de Windsbach
Ibercàmera. Deutsche Kam-
mer-Virtuosen Berlin. Dir: K-F.
Beringer.
Palau de la Música, 16 de març.

Ibercàmera ha ofert per
tercer cop un concert
de Karl-Friedrich Be-

ringer amb el Cor de nens
de Windbach (que dirigeix
des de 1978) amb el su-
port dels Deutsche Kam-
mer-Virtuosen Berlin, que
toquen instruments mo-
derns amb criteris histori-
cistes. Havien deixat un
bon record en tempora-
des passades amb el Rè-
quiem de Mozart i la Pas-
sió segons St. Mateu. La
formació utilitza cordes
de tripa, un vibrat mínim,
uns baixos continus d’una
austeritat radical i el corn
anglès substitueix l’oboè
da caccia.

Van interpretar el Gloria
RV 589 de Vivaldi, la canta-
ta BWV 27 Qui sap com és
de propera la meva fi de
Bach i la Missa de la coro-
nació KV 317 de Mozart,
totes obres d’una comuni-
cativitat excepcional. La
cantata, una consideració
de la mort com a comiat a
un món atribolat, va sonar
amb una profunditat enca-
ra més colpidora en em-
marcar l’exultació i la com-
plexitat quasi operística de
la resta del programa.

El Cor de Nens de Wind-
bach, que inclou tenors i
algun jove baríton camu-
flat, destaca per la seva in-
tensitat, justesa, texturació
i l’esforç per acolorir les
vocals en els textos llatins.
Van cantar sense defallir
(amb algun punt de rigide-
sa a les fugues) i se’ls va
aplaudir més enllà de la
simpatia. Els Virtuosen van
estar estupends plegant-se
a unes lectures que mitiga-
ven l’esclat de Vivaldi, su-
blimaven –idealitzant-la– la
severitat de la meditació
bachiana i teatralitzaven la
Missa en detriment de l’es-
piritualitat.

Van convèncer la sopra-
no Jutta Maria Böhnert,
l’emfàtic tenor Markus
Schäfer i el baix Thomas
Laske i menys la mezzo, una
apagada Rebecca Martin,
tots ells coneguts pel públic.

Crítica
clàssica
XavierCasanovesDanés

Tres fan
costum

Els Virtuosen van
mitigar l’esclat de
Vivaldi i van
sublimar Bach

Manel Barceló va ‘repicar’ a la Cúpula Venus fa 29 anys i avui ho farà a la Rambla ■ M. BARCELÓ

ManelBarcelóreprèn
avui‘Quatreirepicó’
BARCELONA
21.00CABARET
Quatre músics i un actor.
Per Manel Barceló, ell és el
repicó d’aquest espectacle
de cabaret en què els mú-
sics tenen molta importàn-
cia. Però el so del repicó in-
sinua reiteració i en aquest
cas es refereix als almenys
9 personatges en què Bar-
celó es va transformant
amb un ritme frenètic.
Quatre i repicó es va estre-
nar l’any 1981 a la Cúpula
Venus i avui la carpa de
Rambleros substituirà
l’emblemàtic espai també
rodó, situat i abandonat la-
mentablement a pocs me-
tres de distància, també a

la Rambla. El títol porta,
però, un afegitó: Quatre i
repicó (Cabaret contra la
crisi). Això ja és un signe
d’actualitat, i n’hi ha força
més. “No espereu una vet-
llada nostàlgica!”, avisa
l’actor. Apunta que farà
pujar a l’escenari alguns
dels personatges de l’origi-
nal i altres que ha anat in-
corporant. I fins i tot algun
que s’estrenarà avui per-
què pugui explicar les no-
tícies més recents, canta-
des o parlades. Per a Bar-
celó, després de 29 anys a
escena, això serà, segur,
un exercici brodat.

L’espectacle va ser una
aposta personal de Barceló

perquè als seus inicis enca-
ra no en tenia dels altres.
Va escriure el guió, va es-
collir el repertori musical,
va dissenyar l’espai (que
va construir el seu pare,
escenògraf) i fins i tot el
vestuari. I va convèncer
uns quants amics per pro-
duir-ho. Va sorprendre, va
agradar, va obtenir el
Premi als Aplaudiments al
Sebastià Gasch i Barceló
va seguir les traces d’un
camí professional eclèctic
on el cabaret ha continuat
existint. Us ho explicarà a
través dels seus personat-
ges a la carpa, acompa-
nyat al piano per Salvador
Comalada.


