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ALELLA
17.00XERRADA
Dolor crònic i qualitat de
vida. Al Casal de la Gent
Gran Can Gaza.

BARCELONA
16.30CINEMA
Cicle de curtmetratges ga-
llecs. Barcelona acollirà un
cicle de curtmetratges ga-
llecs en què es projectaran
els films presentats a la
darrera edició dels premis
Mestre Mateo, equivalents
als Premis Gaudí. El Cicle
de Curtmetratges Gallecs
és fruit de la col·laboració
entre l’Acadèmia del Cine-
ma Català i l’Academia Ga-
lega do Audiovisual. Inclou
24 curts de ficció i quatre
curts d’animació; tots són
de producció gallega. Les
projeccions tindran lloc a
la sala Mompou de la
SGAE, situada al passeig
de Colom 6, de 16.30 a 19
h, en tres sessions (avui,
demà i dijous).

19.00VIDEOART
Panorama del videoart
peruà. L’artista i dissenya-
dora Angie Bonino, pione-
ra en la gestió de l’art elec-
trònic al Perú, presenta un
recorregut pel videoart del
seu país, des dels inicis fins
a l’actualitat, posant l’èm-
fasi en la producció més re-
cent. Mostrarà la creativi-
tat d’autors de transcen-
dència internacional i
analitzarà els llenguatges
videogràfics, els contin-
guts temàtics i el context
de les obres. A la Casa
Amèrica (Còrsega, 299).

19.00LLIBRE
Los muertos. Jorge Carrión,
escriptor i professor de la
Universitat Pompeu Fabra,
presenta la seva primera
novel·la a la Biblioteca
Francesca Bonnemaison
(Sant Pere més Baix, 7).

19.00LLIBRE
Soy padre, dicen ellos. Pre-
sentació a la FNAC Trian-
gle (pl. Catalunya)
d’aquest llibre de Beatriz
Galán i Sara Fontacaba,
que relata la història de di-
versos homes coneguts
(Ramon Pellicer, Carlos
Sobera, Josep Antoni
Duran i Lleida, Fernando
Morientes...) que tenen en
comú el fet de ser pares.
Ofereix una panoràmica
del paper de l’home en la
societat i la família.

19.30EXPOSICIÓ
La ciudad no fantasma. La
Fundació Foto Colectania
presenta el tercer cicle d’El
Proyector, a càrrec de Jordi

la CGT. Mare de Déu del
Pilar, 15, principal.

20.30TEATRE
Pèl al pit. Corcada Teatre
convida tots els especta-
dors a fer una passejada
per la marina de Santanyí a
partir de textos de Blai
Bonet. Amb Blai Casals,
Xavier Frau, Joana Gomila
i Joan Tomàs Martínez, di-
rigits per Joan Fullana i
amb escenografia de Xesca
Salvà. Al Círcol Maldà. Car-
rer del Pi, 5.

20.45CONTES
Solo Contigo al Pati Llimo-
na. Sisena edició d’aques-

Bernadó, consolidat fotò-
graf que des dels anys no-
ranta fins ara ha recollit
gran part del món fotogra-
fiant ciutats i arquitectu-
res. En aquesta sessió,
Jordi Bernadó inclou tre-
balls de Carlos Ventós,
Oriol Rosell, Edgar dos
Santos i Daniel de Castro,
entre altres artistes. El
cicle El Proyector és una
nova activitat divulgativa
que té com a objectiu difon-
dre la fotografia contempo-
rània o inèdita i donar a co-
nèixer les diferents inicia-
tives que conviuen en el
panorama de la creació ar-
tística al nostre país. Re-

presentants dels diferents
àmbits del món de la foto-
grafia, entre els quals hi ha
crítics, associacions, esco-
les de fotografia, galeries i
arxius, projecten les seves
propostes de treball du-
rant sis mesos. A la Funda-
ció Foto Colectania. Carrer
Julián Romea, 6, D2. En-
trada gratuïta.

19.30XERRADA
Atur, perspectiva sindical.
Amb Lluís Blanco, mem-
bre de la coordinadora
confederal de la IAC, i
Diego Rejón, secretari
d’acció sindical de la fede-
ració estatal del metall de

ta mostra, en què els
alumnes dels tallers de
Cuenta Conmigo (narra-
ció oral) i els participants
del Cuentod@s estrenen
els seus espectacles. Són
sessions temàtiques de
contes presentades per
un narrador a l’ escenari.
Avui és el torn d’Ana Ar-
royo Andrades, que pre-
senta Cuentos cuerdos
para locos. El cicle s’allar-
ga fins divendres i inclou
un total de cinc sessions.
Carrer Regomir, 3. Tel.
93 268 47 00.

21.00POESIA
Nueve Ochíssimos d’Espa-
nya. Reprise intempestiu
dels Nueve Fresquíssimos
d’Espanya, una selecció de
joves poetes que en el for-
mat destinat a aquesta vet-
llada compta amb els noms
de Roger Atrofe, F.P. Do-
mènech, Sebastià Jovani,
Marginalia, Cesc Martí-
nez, Eduard Mont de
Palol, Juan Nicho, Lucas
Quejido i un senyor molt
semblant a Xavier Tort. A
l’Antic Teatre. Verdaguer i
Callís, 12.

ORGANYÀ
11.00EXPOSICIÓ
Pirineus 1900. Amadeu
Bordalba, pioner del foto-
periodisme als Pirineus.
Fins al 13 de maig.

SABADELL
11.00SALUT
Cuida’t les dents.
L’exposició de la Diputa-
ció de Barcelona sobre hi-
giene dental arriba a Sa-
badell. Cuida’t les dents
s’adreça a la població in-
fantil de 5 a 8 anys amb la
finalitat de promoure una
correcta higiene bucoden-
tal mitjançant el manteni-
ment d’uns hàbits ade-
quats. L’activitat s’acom-
panya d’una guia, que
conté unes fitxes amb
propostes directament re-
lacionades amb els con-
tinguts de la mostra, per
poder després treballar a
l’aula. La mostra es podrà
veure al Casal Pere Quart
(Rambla, 22) fins al dia
29 d’abril.

TERRASSA
22.30JAZZ
‘Jam session’. Dins de les
activitats de la Nova Jazz
Cava de Terrassa, una
nova jam session, avui
amb el Zenith Quartet, for-
mat per Toni Pola, saxo
tenor; Matías Muñoz,
piano; Pau Sala, contra-
baix; João Vieira, bateria, i
altres músics convidats. El
concert és gratuït.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Presentació de llibre
‘113 paraules per salvar’, de
Josep-Lluís Carod-Rovira. 19.30 h
a l’aula magna de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs. Lleida
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Sants:
Guillem. Abat
Marcel·lí. Màrtir

Platònides. Màrtir
Sixt I. Papa

Envieu informació a: fax: 93 316 39 36/37/45 e-mail: agenda@avui.cat

Manuel Valdivieso dirigeix avui la JONC a L’Auditori de Barcelona ■ ARXIU

Concertfinalde
l’EncontredelaJONC
BARCELONA
21.00CONCERT
La Jove Orquestra Nacio-
nal de Catalunya (JONC)
ofereix avui el concert del
final de l’Encontre que ha
realitzat durant aquests
dies de Setmana Santa a
Barcelona. El concert,
que tindrà lloc a L’Audito-
ri de Barcelona, comptarà
amb la batuta de Manuel
Valdivieso, director artís-
tic de la jove formació.
Val a dir que els 104 joves
músics que conformen
l’actual orquestra van en-
trar a formar part de la
plantilla de la JONC
aquest mes de gener des-
prés de superar unes

complexes audicions. En
el concert d’avui hi parti-
cipen 96 d’aquests mú-
sics després d’haver pre-
parat el repertori amb
tota una sèrie de profes-
sors internacionals espe-
cialment convidats per a
l’Encontre.
Les peces treballades i
que conformen el progra-
ma del concert final són
Le Loup, d’Henri Duti-
lleux, Variacions Simfòni-
ques, de César Frank, Les
offrandes oubliées, d’Olivi-
er Messiaen, i Iberia, de
Claude Debussy, i compta-
ran amb el pianista José
Menor com a solista.
La Jove Orquestra Nacio-

nal de Catalunya va néi-
xer el setembre de 1993
amb el nom de Jove Or-
questra Simfònica de Ca-
talunya (JOSC). No va
ser fins al 1999 que va
passar a anomenar-se
com se la coneix ara,
JONC. L’Orquestra va ser
dirigida per Josep Pons
des de la seva fundació
fins a l’any 2001, any en
què Manel Valdivieso
n’agafa el relleu com a di-
rector artístic. Des del
seu naixement, els objec-
tius de la JONC són for-
mar els músics catalans
del futur i servir de pont
entre el món acadèmic i
el professional.

Concertper
reconstruirel
teatrelíricde
SantiagodeXile

Redacció
BARCELONA

Sota el títol Un canto por
Chile, diferents artistes del
món de l’òpera uniran di-
vendres les seves veus en
un concert benèfic per re-
construir el Teatre Munici-
pal de Santiago de Xile,
afectat pel terratrèmol del
26 de febrer passat, cosa
que ha obligat a traslladar
la temporada operística de
la capital xilena a diverses
sales de la ciutat.

El concert benèfic, que
tindrà lloc a l’Auditori AXA
de l’Illa-Diagonal de Barce-
lona (21.00 h), comptarà
amb la presència de can-
tants d’òpera catalans i pa-
namenys, ja que la iniciati-
va va sorgir de l’ambaixa-
dor cultural de Panamà,
Ricardo Velásquez, i del
consolat d’aquest país a
Barcelona. Entre altres
participants, destaca el
baix barceloní Stefano Pa-
latchi, que ha cantat en di-
verses ocasions a Santia-
go, a més de Maribel Orte-
ga, Raquel Pierotti, Isabel
Rodríguez, Rosa Mateu,
Vivien Alborna, Marc Sala,
Carles Daza, Ricardo Ve-
lásquez, Àlex Vicens, Ken-
neth Tarver, Josep Ruiz i
David Alegret, tots ells
acompanyats pel pianista
Ricardo Estrada. La gala
serà presentada pel perio-
dista Marcel Gorgori.

Val a dir que l’emblemà-
tic teatre sud-americà té
157 anys d’història i estava
considerat “una joia arqui-
tectònica i acústica”, se-
gons el va afirmar el ma-
teix Stefano Palatchi. ■

Surtla
traduccióal
catalàde‘Fin’

Redacció
BARCELONA

Arran de l’èxit de la prime-
ra novel·la de David Mon-
teagudo, Fin, publicada en
versió original a El Acanti-
lado, Quaderns Crema en
presenta ara la traducció
al català feta pel poeta
Jordi Nopca. L’autor, ga-
llec establert a Vilafranca
del Penedès i que ha desco-
bert la seva vocació literà-
ria als quaranta anys, ha
aconseguit que la seva his-
tòria, protagonitzada per
un grup d’amics que es re-
troben en un refugi de
muntanya i fan un viatge
al seu passat comú, hagi
estat setmanes a les llistes
dels més venuts. ■


