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BARCELONA
18.30LLIBRE
Babel o barbarie: una políti-
ca lingüística legítima y efi-
caz para la convivencia.
Presentació del llibre de
l’exviceconseller basc de
Política Lingüística Patxi
Baztarrika a l’edifici histò-
ric de la Universitat de Bar-
celona. L’acte anirà a càr-
rec del director de Lingua-
món - Casa de les Llengües,
Antoni Mir, i el secretari de
Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya,
Bernat Joan. Gran Via de
les Corts Catalanes, 585.

19.00CONFERÈNCIA
L’arquitectura de César
Ortiz-Echagüe i Rafael
Echaide. En el marc de l’ex-
posició L’arquitectura in-
dustrial de la SEAT. 38 foto-
grafies per retratar els cin-
quanta, a la Biblioteca Fort
Pienc es farà aquesta con-
ferència a càrrec del pro-
fessor de la Universidad de
Navarra José Manuel Pozo,
que parlarà de l’arquitectu-
ra neoracionalista dels dos
arquitectes. A l’acte hi as-
sistirà també l’arquitecte i
nebot de César Ortiz-Echa-
güe i José Seghers Ortiz-
Echagüe. C/ Ribes, 12-14.

19.30CONFERÈNCIA
La celebració del catorze
d’abril. El que va significar la
República. L’escriptor Juan
Goytisolo oferirà aquesta
conferència en un acte que
commemora la proclamació
de la II República el 14
d’abril de 1931. El director
del Memorial Democràtic
de la Generalitat, Miquel
Caminal, presentarà la con-
ferència, que tindrà lloc a
l’Espai Memorial Democrà-
tic. Via Laietana, 69.

19.30CONFERÈNCIA
Mirada a Rússia. En el marc
del viatge dels Amics del
Museu d’Art de Girona a
Sant Petersburg, aquesta
conferència anirà a càrrec
del poeta Lluís Freixas. C/
Ciutadans, 18, baixos.

19.30EXPOSICIÓ
Jordi Sàbat. La Galeria
María José Castellví inau-
gura una exposició que
mostra les últimes creaci-
ons de l’il·lustrador Jordi
Sàbat elaborades a partir
del collage, una tècnica que
ja havia fet servir en alguns
treballs anteriors i a la qual
ha tornat però amb una fun-
ció i uns objectius molt dife-
rents que remeten a l’estèti-
ca dels anys seixanta. L’ar-
tista proposa un joc ple
d’humor però amb un cert
to nostàlgic sobre els canvis

avui Luis Alberto de Cuen-
ca, poeta i professor d’In-
vestigació del CSIC, acosta-
rà el públic a una de les
obres mestre de la literatu-
ra hispànica, el llegat de
Rubén Darío. Avinguda del
Marquès de Comillas, 6-8.

21.00TEATRE
Nerón. La Quadra Màgica
Teatre presenta aquesta
obra de Marc Sardà al Bros-
sa Espai Escènic, un treball
en què els espectadors se
submergeixen en una cons-
piració per assassinar Neró.
Aquesta conspiració és tra-
mada pel filòsof Sèneca i el
seu nebot el poeta Lucà.

de rol que hi ha hagut a la
societat, especialment la
dona. La mostra es podrà vi-
sitar fins al 31 de maig. C/
Consell de Cent, 278.

19.30LLIBRES
La ciutat submergida i L’es-
tació dels espiadimonis.
L’Espai Mallorca acull la
presentació de les dues úl-
times publicacions de Mà-
rius Sampere. Hi participa-
ran els poetes Anna Gual,
Pau Vadell, Mireia Calafell,
Esteve Plantada, Joan
Duran i Jaume C. Pons,
que llegiran versos de
l’autor, els comentaran,
conversaran amb ell... i al-

guna sorpresa més. C/ del
Carme, 55.

19.30VISITA
Coses que potser van succe-
ir-li a Picasso. El Museu Pi-
casso continua amb el cicle
El Museu Picasso vist
per..., amb la proposta
Coses que potser van succe-
ir-li a Picasso a càrrec
d’Isaki Lacuesta i Isa Cam-
pos. C/ Montcada, 23.

19.30XERRADA
Rubén Darío per Luis Alber-
to de Cuenca. Al cicle de re-
citals i conferències De
poema a poema, que acull
CaixaForum Barcelona,

L’intent d’assassinat tindrà
lloc durant la celebració
d’un festival poètic organit-
zat pel mateix Neró, en el
qual s’ofereix als convidats
vi i pollastre rostit gratis, al
més pur estil romà (pa i circ
per a les masses). C/ Allada
Vermell, 13.

GIRONA
19.30CONFERÈNCIA
Els sonets de Shakespeare.
L’Aula d’Humanitats del
Centre Cultural La Mercè
fa de Shakespeare el prota-
gonista d’un mes d’abril de-
dicat a les lletres. Salvador
Oliva, escriptor, professor
de la Universitat de Girona
i traductor del sonets, pro-
nunciarà la conferència
que complementarà en
contingut l’exposició au-
diovisual dedicada als so-
nets de Shakespeare. Puja-
da de la Mercè, 12.

IGUALADA
19.30LITERATURA
Secret candent. Club de lec-
tura en català fàcil a la Bi-
blioteca Central d’Iguala-
da, en què participen per-
sones adultes que no
parlen habitualment català
i que han llegit totes el ma-
teix llibre. El llibre que es
comentarà avui és Secret
candent, de Stefan Zweig.
Plaça de Can Font.

PALAFRUGELL
19.00LITERATURA
Lettres de mon moulin.
Club de lectura en francès
a la Biblioteca Pública de
Palafrugell en què es parla-
rà d’aquest llibre d’Alphon-
se Daudet. Hi participaran
Kathy Knott i Josette Carli-
er. C/ de Sant Martí, 18.

REUS
20.00LLIBRE
La vida a pagès: estudi de la
masia catalana. El Centre
de Lectura de Reus acull la
presentació del de Mont-
serrat Solà i Joan Font. C/
Major, 15.

TARRAGONA
19.00CONFERÈNCIA
Una viatgera moderna. Dins
del cicle de conferències
Dones viatgeres a l’Orient a
CaixaForum Tarragona,
aquesta conferència anirà
a càrrec d’Ana María Bri-
ongos, escriptora. C/ de
Colom, 2.

19.30LLIBRE
Tocats del bolet. La socialit-
zació gastronòmica dels
fongs. La sala d’actes de
l’Ajuntament de Tarragona
acull la presentació del lli-
bre d’Eudald Carbonell i
David Solé.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Teatre
L’obra ‘Aprés moi le déluge’, de
Lluïsa Cunillé, torna a l’Espai
Lliure de Barcelona en versió
castellana. 21 h
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Amarg Fusion
Razzmatazz 2, 8 d’abril.

En amazic el concepte
amarg engloba el
doble sentit de poesia

i nostàlgia. Potser seria ex-
cessiu afegir-hi com a ter-
cera lectura el seu significat
en català, però no es pot
obviar que l’actuació dels
Amarg Fusion va resultar
certament decebedora per
donar el tret de sortida a un
cicle com el que presenta
l’IEMed. No fa falta anar-
se’n tan lluny per trobar
una banda de més catego-
ria i amb idees pròpies més
brillants que les mostrades
per aquest grup d’Agadir.

Els Amarg Fusion no me-
reixen ser qualificats com
un descobriment trobat
dins del sac sense fons en el
que s’han convertit les ano-
menades músiques del
món. Una etiqueta enga-
nyosa que sovint dóna
garsa per perdiu. Com és el

cas que ens pertoca. La pro-
posta d’aquest sextet és
massa pobre per jugar a la
divisió d’honor. En especial,
perquè es nota que la fusió
que tenen per cognom res-
pon més a una estratègia ar-
tística destinada a fer-los
sortir del cau, que a un llen-
guatge propi.

La base musical dels
Amarg Fusion beu de les ar-
rels tradicionals dels cants
dels rwayes dels Sous, però
la barreja estilística amb
què internacionalitzen la
proposta és veritablement
pobre. L’ús de bases reggae
és un recurs massa suat per
sorprende, i remenar entre
les fonts del pop britànic
dels 80 per fer que els rit-
mes resultin digestius o fa-
miliars a les orelles és una
solució poc encertada. Ni la
característica sonoritat del
ribab o la del violí ajuden en
aquest cas a apujar el grau
d’atracció.

Amb aquests arguments
no volem dir que només
interessi allò que innova.
Parlem de sonar bé, com-
pactes, amb personalitat. I,
en aquest cas, l’únic que se
salva de la crema és el ba-
teria i líder del grup Jamal
Oussfi, que sembla a anys
llum dels seus companys.
Tota una decepció.

Crítica
fusió
J.M.HernándezRipoll

Decepció
inaugural

La proposta del
sextet és massa
pobre per jugar a
la divisió d’honor

‘Sincola’ és l’espectacle inaugural de La Mostra ■ LA MOSTRA

Aparadorescènicpera
petitsigransaIgualada
IGUALADA
20.00TEATRE
Un nen a qui li agrada es-
criure relats i una noia
misteriosa que viu en una
espècie de cabanya en
una platja abandonada
són els dos protagonistes
de la història que recrea
Sincola, un espectacle del
grup italià Quelli di
Grock, que serà l’encarre-
gat d’inaugurar avui la
21a edició de La Mostra
–Fira de Teatre Infantil i
Juvenil d’Igualada.
Quelli di Grock és una de
les 62 companyies que
fins diumenge passaran
per la capital de l’Anoia
per presentar el seus dar-

rers muntatges, 20 dels
quals són estrenes abso-
lutes. Teatre, animació,
titelles, clown, màgia, te-
atre d’objectes, circ,
dansa, teatre musical...
Igualada es convertirà
una vegada més en un
aparador de les propos-
tes més interessants per
a tots els públics provi-
nents de Catalunya, el
País Valencià, les Illes Ba-
lears, així com de fora de
l’àmbit de territoris de
parla catalana: Andalu-
sia, Castella i Lleó, Cana-
dà i Itàlia.
Tot i que la mostra arren-
ca avui, la major part de la
programació –en total es

faran 140 representaci-
ons– es concentra durant
el cap de setmana, quan
La Mostra sortirà dels tea-
tres. Mostra’m és l’espec-
tacle que donarà el tret de
sortida als espectacles de
carrer. Es tracta d’un
muntatge de circ de Boni i
Cia. creat especialment
per a l’ocasió i dirigit pel
mateix Jordi Juanet Boni.
Aquest any s’han rebut
més de 250 propostes i,
una vegada més, “els crite-
ris de selecció són la quali-
tat i la innovació, perquè
volem estimular els nous
llenguatges”, assegura el
director artístic de la fira,
Òscar Rodríguez.


