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BARCELONA
19.00CONFERÈNCIA
Els reptes de la tecnologia
nuclear. L’actual sistema
de generació d’energia ja
és insostenible. Quin
paper podria jugar l’ener-
gia nuclear i quines soluci-
ons estan previstes per a
l’eliminació de residus ra-
dioactius? Xavier Ortega
Aramburu, de la Universi-
tat Politècnica de Catalu-
nya, en parlarà en un con-
ferència dins del cicle Des-
afiaments del segle XXI.
La veu de la ciència, a la
Residència d’Investiga-
dors. C/ Hospital, 64.

19.00LLIBRE
El somni de Farringdon
Road. Presentació del lli-
bre d’Antoni Vives a la sala
Martí l’Humà del Museu
d’Història de Barcelona.
Hi intervindran Paul Pres-
ton, historiador, Jordi
Amat, escriptor i filòleg, i
Antoni Vives, autor del lli-
bre Plaça del Rei, s/n.

19.00LLIBRE
Manhattan líquid. Presen-
tació de les edicions cata-
lana i castellana del llibre
de Llibert Ferri al Centre
Internacional de Premsa
de Barcelona. En l’acte hi
intervindrà Rosa Maria
Calaf, presidenta de la
Funcació del Centre Inter-
nacional de Premsa de
Barcelona. Rambla de Ca-
talunya, 10.

19.30DOCUMENTAL
Vivir sobre el pozo. Cinefò-
rum amb la projecció del
documental realitzat per
Marc Gavaldà a Ecocon-
cern - Innovació Social. El
film tracta sobre les activi-
tats de la transnacional
Repsol-YPF que impacten
irreversiblement els terri-
toris indígenes de l’Amèri-
ca Llatina, i afecten les con-
dicions de supervivència
dels pobles autòctons que
lluiten per sobreviure a la
invasió de Repsol. C/ Mare
de Déu del Pilar, 15.

19.30LLIBRE
Au nom du roi. Practique
diplomatique et pouvoir
durant le règne de Jacques
II d’Aragon (1291-1327). A
l’Institut d’Estudis Cata-
lans, presentació del lli-
bre de Stéphane Péquig-
not, que se centra en l’ac-
tivitat diplomàtica i el
poder durant el regnat de
Jaume II d’Aragó. Inter-
vindran en l’acte Jean-Pi-
erre Étienvre, director de
la Casa de Velázquez; Ma-
nuel Sánchez Martínez,
professor d’investigació

tor de l’espectacle,
acompanyat dels més de
70 cantaires que integren
la formació, així com del
músic Xavier Dotras, de
l’actor Jaume Valls, la ba-
llarina Judit Mora i un
nen, en Guillem Romero,
que hi participen, faran
gaudir els espectadors
d’un concert intimista
amb cants espirituals
afroamericans. C/ del
Palau de la Música, 4-6.

MANRESA
20.00LLIBRE
Et diran que llegeixis, Ber-
nat. Mig segle de literatura
catalana per a joves. El

del Consell Superior d’In-
vestigacions Científiques
(CSIC); Damien Coulon,
professor de la Universi-
tat d’Estrasburg, i l’autor.
C/ del Carme, 47.

20.30POESIA
Només uns versos (1976-
1990). El Teatre Lliure pre-
senta, a la Sala Fabià
Puigserver, la segona ton-
gada de Només uns versos,
un espectacle previst com
a complement a Dictadura-
Transició-Democràcia. Pau
Carrió dirigirà aquesta se-
gona sessió de poesia amb
textos que comprenen el
període que va de 1976 a

1990 i comptarà amb les
interpretacions de Pau
Carrió, Lluís Marco, Rafel
Planas, Rosa Renom i Er-
nest Villegas. Passeig de
Santa Madrona, 40-46.

21.00CONCERT
Spirituals. Més de 1.000
persones assistiran avui
al Palau de la Música Ca-
talana per veure Spiritu-
als, de Gospel Viu! Es
tracta d’un concert solida-
ri en benefici de la Funda-
ció Amics Joan Petit Nens
amb Càncer, a la qual Gos-
pel Viu dedica el seu pro-
jecte solidari 2010. Moi-
sès Sala i Deprius, direc-

Centre Cultural El Casino
acull la presentació del lli-
bre de l’escriptor manresà
Josep M. Aloy. L’autor par-
larà d’aquesta obra, que
acaba d’aparèixer publica-
da, i que fa un recorregut
pels darrers cinquanta
anys de literatura catala-
na per a joves.

REUS
20.00LLIBRE
La nacionalització de la
sardana i Sant Jordi, patró
de Catalunya. Presentació
del llibre de Pere Anguera
a la Biblioteca del Centre
de Lectura de Reus. C/
Major, 15.

SANTACOLOMA
DEFARNERS
10.00EXPOSICIÓ
Maus. Relat d’un supervi-
vent. Inauguració d’aques-
ta exposició itinerant que
ara arriba a la Biblioteca
Joan Vinyoli i que té per
tema la novel·la gràfica
d’Art Spiegelman Maus.
Relat d’un supervivent, pu-
blicada a Nova York entre
el 1986 i el 1991 i guanya-
dora, entre d’altres, del
premi Pulitzer (1992), es
converteix així en l’única
obra no periodística que
l’ha guanyat. Maus mostra
la història d’un supervi-
vent dels camps de con-
centració nazis explicada
a través del seu fill, l’autor
del llibre. La mostra es
podrà veure fins al 12 de
maig. Passeig de Sant Sal-
vador, 1.

SANTCUGAT
DELVALLÈS
18.00CONTES
Principis i finals. Sessió de
L’Hora del Conte a la Bibli-
oteca del Mil·lenari adreça-
da a nens i nenes, a càrrec
de Glòria Arrufat. Avingu-
da Pla del Vinyet, s/n.

TARRAGONA
19.00CONFERÈNCIA
Aventures arqueològiques
al Pròxim Orient: de
Tutmosis III a la costa de
Tir. Dins del cicle de con-
ferències Els vespres de la
ciència a CaixaForum
Tarragona, aquesta ses-
sió anirà a càrrec de Myri-
am Seco, arqueòloga. C/
de Colom, 2.

20.00CONCERT
Katia Novell i Luis Parés.
Dins de la programació
Dimarts musicals al Tea-
tre Metropol, aquests dos
artistes interpretaran un
programa que inclou
obres de Mozart, Stra-
vinsky, Franck i Ravel.
Rambla Nova, 46.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Concert
El XI Festival del Mil·lenni
presenta Marlango en concert
al Gran Teatre del Liceu de
Barcelona. 21 h

<<

Sants:
Sulpici. Màrtir
Servilià. Màrtir

Agnès.
Oda.
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Yes we can’t
De The Forsythe Company.
Mercat de les Flors, 15 d’abril.

Amb una obra inaca-
bada i que fa de les
contradiccions i frus-

tracions la seva alma mater,
arriba Forsythe al Mercat
de les Flors. El coreògraf viu
més important del món
se’ns presenta en cru i asse-
nyalant els talls i les capes
del seu ofici, una declaració
de principis encarada a les
dificultats del treball coreo-
gràfic i d’interpretació.

Per als qui esperaven
trobar la nova forma de
complexitat estructural
de Limbs Theorem o l’ar-
ticulació de narracions vi-
suals a l’estil d’Impressing
the Tzar, la sorpresa era
inevitable: molt més curta
que les anteriors, prescin-
deix d’escenes corals i fa
una mirada satírica al per-
feccionisme de la dansa,
cosa que només aquesta

companyia de magnífics
intèrprets capitanejats
per un coreògraf extraor-
dinari podia resoldre de
manera brillant.

Discursos de disculpa es-
grimien els ballarins, tristos
d’haver entrat abans del
previst o de no haver ballat
amb prou elegància. Amb
l’esperança que la nostra
decepció fos menor, s’excu-
saven d’haver-se excusat i
s’esforçaven per fer-ho ben
malament, i aquesta para-
doxa anava sumant nivells
de lectura a una peça per-
fectament rodona, hilarant
i sentida, com el títol: Yes
we can’t (Sí, no podem).

Yes we can’t és una peça
que en dos anys ja ha es-
trenat set versions. La dar-
rera va arribar al Mercat
amb protagonisme especi-
al dels integrants espa-
nyols de la Forsythe Com-
pany, cosa que enfortia la
connexió amb el públic i
descobria la importància
que tenen els processos
d’anada i tornada entre co-
reògraf i ballarins en el re-
sultat final de les obres de
Forsythe. Però el final, ina-
cabat, d’aquesta obra,
anirà tornant a la memòria
dels assistents per qüestio-
nar la perfecció de l’error o
l’error de la perfecció.

Crítica
dansa
BàrbaraRaubertNonell

Forsythe
en cru

Forsythe ens
presenta els talls
i capes del seu
ofici de coreògraf

‘The The’ és una de les tres peces que es representen avui ■ DOMINIK MENTZOS

BallarinsForsytheen
formatdecambra
BARCELONA
21.00DANSA
Interessant proposta la
del Mercat de les Flors
que presenta un nou pro-
grama de coreografies de
William Forsythe, aquest
cop no a càrrec de la Com-
panyia sinó de sis balla-
rins de la companyia que
passegen, com un grup de
cambra, les peces més
significatives d’aquest co-
reògraf imprescindible.
Els sis ballarins, curiosa-
ment tres d’ells bascos,
oferiran N.N.N., un quar-
tet masculí, The The, un
duo femení, i The vile pa-
rody of address, una core-
ografia sobre música de

Bach que malgrat haver-
se estrenat el 1989 enca-
ra segueix evolucionant.
I és que una de les carac-
terístiques de William
Forsythe és que “reescriu
constantment les seves
obres”, explica Jone San-
martín, una de les ballari-
nes. Amancio González
explica que aquest pro-
grama és molt diferent
del que va presentar fa
deu anys al Liceu, en què
les noies anaven amb
puntes. “I també és molt
diferent de Yes, we can’t,
es podria dir que és un
programa pont”.
Els ballarins asseguren
que per treballar amb

Forsythe és imprescindi-
ble que hi hagi bona com-
penetració entre ells.
“Quan has d’improvisar
cada dia dalt de l’escena-
ri, has de saber què fa el
del costat, no et pots aï-
llar”, expliquen. I Ander
Zabala afegeix: “Amb ell
aprens estils completa-
ment diferents i després
ens demana una reacció
instintiva, i quan funcio-
na és màgic, intangible”·
“Forsythe et fa descobrir
quin és el límit del teu cos
com a ballarí, com a actor
i, en definitiva, com a in-
tèrpret”, acaba González.

Marta Porter


