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BARCELONA
19.00LLIBRE
L’Agenda Cerdà. Construint
la Barcelona metropolitana.
El Saló de Cent de l’Ajunta-
ment de Barcelona acull la
presentació d’aquest llibre
sobre els principals reptes
que té avui la ciutat de Bar-
celona a partir de les refle-
xions teòriques de Cerdà i
de l’experiència de la cons-
trucció de la ciutat en els
darrers 150 anys. L’acte
comptarà amb la presència
de l’alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu; el primer ti-
nent d’alcalde, Carles
Martí; el coordinador del
llibre, l’historiador Joan
Fuster i Sobrepere; i al-
guns dels experts que han
participat en aquesta obra
col·lectiva. Plaça Sant
Jaume.

19.00LLIBRE
La pedra robada. Ru Pla de-
buta en narrativa juvenil
amb aquest llibre que es
presenta a la Biblioteca
Francesca Bonnemaison.
C/ Sant Pere més Baix, 7.

19.30TAULARODONA
Oscar Masotta, 30 anys des-
prés. Transcorreguts 30
anys des de la mort d’Oscar
Masotta i amb motiu de la
reedició dels seus llibres,
celebrem una taula rodona
per tal de revisar la seva fi-
gura i pensament. Nascut a
Buenos Aires i mort a Bar-
celona, Masotta fou pioner
a la difusió de Jacques
Lacan, fundador de l’Esco-
la Freudiana de Buenos
Aires i de la Biblioteca
Freudiana de Barcelona,
però la seva inquietud va
transcendir la psicoanàlisi
per abraçar la literatura, la
filosofia i l’art. En aquesta
taula rodona a la Casa
Amèrica Catalunya hi par-
ticiparan Jorge Beinsky, de
la Universitat Compluten-
se de Madrid, i Miquel Bas-
sols, del Camp Freudià de
Barcelona. C/ Còrsega,
299 entl.

21.00CONCERT
Manuel González. Dins de la
programació Mestres de la
guitarra espanyola al
Palau de la Música Catala-
na, González oferirà un re-
cital amb obres d’Albéniz,
Tàrrega i González. C/ del
Palau de la Música, 4-6.

21.30MÚSICA
Sound of Anatolia. L’Audi-
tori acull aquest espectacle
de l’Òpera i Ballet Nacional
de Turquia, que ofereix un
recorregut pel patrimoni
cultural i històric d’aquest
país a través dels seus balls

ductes que consumim sem-
pre hi ha una història.
Aquest és el punt de parti-
da del taller familiar sobre
el comerç just que es fa a
l’Auditori Narcís de Carre-
ras de La Caixa, que inclou
una visita a la microexposi-
ció Comerç just: un produc-
te, una història. En aquest
cas, dues rajoles de xocola-
ta, la Xoc i la Xoclit, endin-
saran els participants en el
món del comerç just i del
consum responsable. C/
Santa Clara, 11.

17.30CONFERÈNCIA
Polítiques de gestió patri-
monial a Catalunya. Dins de

i la seva música tradicio-
nal. C/ Lepant, 150.

21.30CONCERT
The Hidden Cameras. Arri-
ba al Razzmatazz 3 aquest
grup inclassificable a mig
camí entre companyia tea-
tral de barri i banda de pop
indie. Se’ls compara amb
Belle and Sebastian i Mag-
netic Fields i segurs de la
seva proposta presentaran
el seu nou treball discogrà-
fic, el quart: Origin:
Orphan . C/ Pamplona, 88.

BESCANÓ
20.00CONCRET
Coral Preludi i el Canterbury

Christ Church College d’An-
glaterra. Concert d’aques-
tes dues formacions al Tea-
tre Municipal. C/ Major, 29.

LAFLORESTA
22.00CONFERÈNCIA
Per què els aliments fucio-
nals? Mercè Balcells (pro-
fessora de la Universitat de
Lleida) serà l’encarregada
d’impartir aquesta confe-
rència al local social de La
Floresta, en la 21a Setma-
na Cultural de la Floresta.
C/ Sant Blai, 20.

GIRONA
11.00TALLER
Xoc-xoc. Darrere dels pro-

la programació de les Aules
d’Extensió Universitària
per a la Gent Gran a la Casa
de Cultura, aquesta confe-
rència anirà a càrrec de Mi-
quel Sitjar i Serra, director
dels serveis territorials de
Cultura i Mitjans de Comu-
nicació de la Generalitat de
Catalunya a Girona. Plaça
de l’Hospital, 6.

LLEIDA
11.00TALLER
Fem pa, descobrim la histò-
ria. El Museu de Lleida con-
vida les famílies a desco-
brir la història del pa i el
seu procés d’elaboració.
L’activitat s’iniciarà amb la
realització d’un taller a
l’aula didàctica del Museu,
acompanyats del mestre
forner Manel Serra i dels
educadors del Museu de
Lleida. Explicarà el procés
d’elaboració del pa a l’aula
taller i, tot seguit, els nens
elaboraran el seu pa, que
podran personalitzar se-
gons els seus gustos.
A continuació, es farà una
visita per la col·lecció per-
manent del Museu, en què
s’explicarà el procés d’ela-
boració del pa al llarg de la
història, tot incorporant
les diverses variants cultu-
rals d’aquest apreciat ali-
ment. L’activitat finalitza-
rà a l’obrador del Forn de
Pa Manel Serra, on els par-
ticipants recolliran el pa
elaborat prèviament. C/
Sant Crist, 1.

PALMA
20.00CONFERÈNCIA
Joan Alcover i el nacionalis-
me artístic. Can Alcover -
Espai de Cultura acull
aquesta conferència a càr-
rec de Joan Mas i Vives,
membre de la Secció Histò-
rico-Arqueològica de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans.
C/ Sant Alonso, 24.

REUS
20.00LLIBRE
El cuadro mágico de la
Orden del Templo. Presen-
tació del llibre de Josep M.
Isern a la sala de projecci-
ons del Centre de Lectura
de Reus. C/ Major, 15.

TARRAGONA
19.00CONFERÈNCIA
Lady Mary Montagu (1689-
1762): una anglesa a
l’harem. Dins del cicle de
conferències Dones viatge-
res a l’Orient a CaixaForum
Tarragona, aquesta confe-
rència anirà a càrrec de Pa-
trícia Almarcegui, arabista
i professora de literatura
comparada de la Universi-
tat Internacional de Cata-
lunya. C/ de Colom, 2.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Exposició
El Centre Can Sisteré de Santa
Coloma de Gramenet acull la
mostra ‘Dones d’Etiòpia’, de
Petra Jiménez, fins al 30 d’abril
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Manifest groc
De Dalí, Gasch, Montanyà.
Espai Brossa, 25 de març

Encara recordo la dava-
llada als inferns de
Rimbaud, un dels pri-

mers muntatges del Teatre
Kaddish en unes golfes d’un
casalot del Prat. Si van co-
mençar amb el poeta maleït
del XIX, 30 anys després re-
viuen les avantguardes, el
cop de puny més contun-
dent que el segle XX va cla-
var a la societat burgesa. Un
trencament tan radical que
ha il·luminat els camins més
renovadors de la creació ar-
tística fins avui mateix, com
es demostra en aquest fresc
muntatge sobre l’esgarip
més estrident de l’avant-
guarda catalana: el Manifest
groc signat per uns joves
Dalí, Gasch i Montanyà que
escopien contra l’art irrespi-
rable del moment i “contra
el tifisme en literatura” en-
ganxat com la ronya a la pell
de la cultura catalana de lla-
vors i d’ara.

Els intèrprets, amb sa-
marretes grogues desafiant
arrelades supersticions, re-
citen com si cantessin un
rap, aferrats al micro i ba-
llant a ritme d’una música
vertiginosa. Un cop perbo-
cades les declaracions anti-
artístiques del Manifest, es
pregunten sobre la seva vi-
gència i s’incorporen textos
de Francesc Gelonch que
aplica les lapidàries asseve-
racions d’antany a la tossu-
da mediocritat actual. On
abans havia trona i sotana,
ara hi ha televisió i corbata,
amb idèntica manipulació
ideològica i pareguda prèdi-
ca reaccionària. El muntatge
excel·leix per l’efervescent
energia amb què serveixen
els textos Marta Guasch o
Xavier Llorens, la sornegue-
ria de Vanessa Torres i la na-
turalitat del jove investiga-
dor Sergi Cuadrado, que ex-
plica i demostra en directe
perquè una ampolla de
Coca-cola Light, si hi abo-
quem uns “mentos”, es con-
verteix en un guèiser de dos
metres d’alçada. L’altre mo-
ment àlgid és la projecció vi-
deogràfica dels cal·ligrames
i poemes visuals de Salvat-
Papasseit, veritables lluer-
nes de l’espectacle.

Crítica
teatre
FrancescMassip

Escopint
sobre la
correcció

Els intèrprets
reciten com si
cantessin un rap,
aferrats al micro

‘Pèl al pit’ de Blai Bonet està pensada i escrita per als joves de totes les edats ■ CIA. CORCADA

‘Pèlalpit’alsdimarts
delCírcolMaldà
BARCELONA
20.30TEATRE
La companyia Corcada
Teatre ha construït Pèl al
pit a partir d’una selectís-
sima tria de textos del
poeta Blai Bonet amb l’ob-
jectiu de proposar la visió
de l’autor sobre l’adoles-
cència. Sorgeixen dels vo-
lums Nova York, Comè-
dia, L’evangeli segons un
de tants, La Vida i els
meus instants, El mar, El
poder i la verdor i Pere
Pau. En resulta un mun-
tatge ple de vida, que per-
met un contacte amb el
poeta des de la seva infàn-
cia a la maduresa. Però
sobretot els adolescents

sentiran que s’adreça a
ells, amb les paraules des-
pullades de qualsevol or-
nament que pugui dificul-
tar-ne la comprensió, per
tal d’intentar resoldre’n
el misteri. Blai deia: “Amb
la poesia també aconse-
gueixes abolir el misteri.
El misteri és la decadèn-
cia. En canvi, les coses
tenen tendència a ser cla-
res. Quan la poesia ho és
de bon de veres, aclareix
el misteri, l’aboleix. Em
referesc al misteri en el
sentit que jo el consider;
és a dir, en el sentit nega-
tiu. És una peresa mental
dir això és un misteri. És
por d’entrar-hi. Quan hi

has entrat, veus que era
un parany maquinat pels
poderosos, alguna lletju-
ra o el que sigui… Però
això d’abolir el misteri, jo
crec que és una de les mis-
sions més grans de l’artis-
ta”. Aquest text ens el
transcriu la companyia
Corcada, fent-nos saber
que han volgut llegir Blai
Bonet amb tota sinceritat
i traslladar al públic la
mateixa intensitat de
sentiments que el poeta
els ha transmès a ells.

L’espectacle, que ja es
va veure a l’Espai Brossa,
torna només els dimarts
al Circol Maldà, amb di-
recció de Joan Fullana.


