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BARCELONA
11.00EXPOSICIÓ
La Rambla. In/out. Barcelo-
na. Aquesta exposició és el
resultat del projecte foto-
gràfic sorgit de la col·labo-
ració entre dos prestigio-
sos fotògrafs contempora-
nis: el català Jordi Bernadó
(Lleida, 1966) i l’italià
Massimo Vitali (Como,
1944). La mostra, que es
podrà visitar a l’Arts Santa
Mònica fins al 27 de juny,
presenta un retrat de la
Barcelona actual a través
d’un dels espais públics
més emblemàtics de la ciu-
tat, la Rambla. Cada fotò-
graf, fidel a la seva poètica
visual, presenta la seva
visió peculiar de la Rambla,
i en conjunt les fotografies
redescobreixen dues
cares, dos perfils, que són,
en definitiva dues maneres
de mirar. Rambla de Santa
Mònica, 7.

19.00CONFERÈNCIA
La muralla medieval de Vi-
lafranca del Penedès: dar-
reres intervencions arqueo-
lògiques. Dins del 25è cicle
de conferències Tribuna
d’Arqueologia 2009-2010
al Palau Marc, aquesta con-
ferència anirà a càrrec de
M. Bruna Álvarez, Jordi
Amorós, Roger Benito, Xa-
vier Esteve, Josep Maria
Feliu, Pedro Otiña, Oriol
Tutusaus, Òscar Varas,
Oriol Vilanova i Errikarta
Imanol Yll. Rambla de
Santa Mònica, 8.

19.00ESPECTACLE
L’opereta imaginària. Sota
la batuta de Xavier Albertí
es presenta per primer
cop, traduïda al català per
Albert Arribas, un text de
Valère Novarina que fa es-
clatar els límits de l’opere-
ta per endinsar-se en l’esfe-
ra del temps. L’espectacle
es podrà veure a l’Espai Es-
cència Joan Brossa en el
marc del programa Barri-
brossa. C/ Allada Vermell.

19.00LLIBRE
Alterando la discapacidad.
Manifiesto a favor de las
personas. Presentació de
llibre d’Òscar Martínez,
professor de la Facultat
d’Educació Social i Treball
Social Pere Tarrés, i Jordi
Planella, director del grau
en educació social de la
Universitat Oberta de Ca-
talunya, a la Biblioteca de
la Facultat d’Educació So-
cial i Treball Social Pere
Tarrés. C/ Santaló, 37.

19.00TAULARODONA
Ciència als pols. Quatre lli-
bres viscuts. L’Arts Santa

l’Índia. Un projecte de la
Fundación Vicente Ferrer,
aquesta formació musical
integrada per Pepa Otero
(flauta travessera), Oriol
Algueró (violí) i Sergi Ca-
sademunt (violoncel) pre-
senta el programa El classi-
cisme germànic. Catalans
a Alemanya - alemanys a
Catalunya, que inclou
obres de Haydn, Stamitz,
Joan i Josep Pla i Denck.
Passeig de Gràcia, 107.

22.00CONCERT
Declaracions. L’Almeria
Teatre acollirà el concert
de presentació de Declara-
cions, el primer àlbum de

Mònica acull aquesta acti-
vitat relacionada amb l’ex-
posició Antàrtida. Temps
de canvi, de Mireya Masó.
Hi participaran Josefina
Castellví (ICM-CSIC), Jo-
andomènec Ros (UB), Car-
les Pedrós Alió (ICM-CSIC)
i Sergio Rossi (ICTA-UAB).
Aquests quatre biòlegs ma-
rins han dut a terme inves-
tigació als pols i posterior-
ment han escrit un llibre
que enriqueix la seva expe-
riència. Rambla, 7.

19.30CONFERÈNCIA
Història i memòria de la II
República. El catedràtic i
professor d’història con-

temporània Julián Casano-
va oferirà a l’Espai Memo-
rial Democràtic la confe-
rència Història i memòria
de la II República, un acte
inclòs dins el programa Un
abril republicà. El també
historiador Borja de Ri-
quer presentarà l’acte, que
comptarà amb la participa-
ció de la directora general
de Memòria Democràtica
de la Generalitat, M. Jesús
Bono. Via Laietana, 69.

20.00CONCERT
La Confraria de Músics.
Dins del cicle de concerts
del Palau Robert Revalo-
rant el paper de les dones a

la jove pianista Clara Peya.
Aquest consta d’onze can-
çons interpretades per
onze veus femenines com
les de Sílvia Pérez Cruz,
Vicky Peña, Mariona Cas-
tillo, Elena Gadel o Judit
Nedderman. Els textos
estan escrits per Amadeo
Bergés i musicats per
Clara Peya amb Eloi López
a la bateria i Guille Mazzu-
ca al baix. Aquest cedé ex-
plica onze històries de ca-
ràcter diferent però amb
un mateix objectiu: que les
pugui escoltar tothom.
Música fluida, transparent
i sense pretensions. C/
Sant Lluís, 64.

GRANOLLERS
20.00ÒPERA
El rapte en el serrall. Re-
ransmissió en directe de
l’òpera des del Gran Teatre
del Liceu al Teatre Auditori
de Granollers. El rapte en el
serrall és un singspiel de
Wolfgang Amadeus Mo-
zart, amb llibret de Johann
Gottlieb Stephanie sobre
un text de Christoph Frie-
drich Bretzner, estrenat al
Burgtheater de Viena el
1782. Aquesta òpera va
ser composta sota la pro-
tecció de l’emperador
Josep II, d’acord amb el
projecte del sobirà de crear
una òpera nacional alema-
nya. Amb l’Orquestra Sim-
fònica i el Cor del Gran Tea-
tre del Liceu. C/ de Torras i
Bages, 50.

MANRESA
21.00DANSA
Reflexus. L’espectacle que
es presenta al Kursaal és
una barreja d’experimen-
tació tecnològica amb pa-
raula, gest i moviment,
amb un vessant còmic i es-
tètic que fa que tot tipus de
públic es pugui sentir pro-
per al llenguatge de les
noves tecnologies. Una
nova forma d’experiència
poètica. Reflexus neix a
partir del programa
Playmodes, dissenyat per
Eloi Maduell, amb el qual
es transforma en directe el
que succeeix en escena.
Passeig de Pere III, 35.

TARRAGONA
21.00CONFERÈNCIA
Gertrude Bell (1868-1926):
la reina sense corona
d’Iraq. Dins del cicle de
conferències Dones viatge-
res a l’Orient a CaixaFo-
rum Tarragona, aquesta
conferència anirà a càrrec
de Maria Dolors García
Ramón, catedràtica de ge-
ografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
C/ de Colom, 2.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Llibre
Sebastià Alzamora presenta el
seu nou llibre, ‘Miracle a
Llucmajor’, a l’Espai Mallorca de
Barcelona. 19.30 h
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Bach. Missa en si menor
Dir.: Jordi Savall.
L’Auditori, 18 d’abril.

Aquesta Pasqua ens
hem quedat sense
cap de les Passions

de Bach, però en pocs dies
hem pogut escoltar dues
lectures d’una altra obra
magna del compositor ale-
many, la Missa en si menor.
La temptació és forta per
definir com a catòlica la ver-
sió oferta per Jordi Savall
davant la visió luterana de
Frieder Bernius. Seria, tan-
mateix, una forma simplista
de resumir les diferències,
tècniques i estètiques, entre
dues lectures amb efectius
vocals i instrumentals simi-
lars. La impecable lògica del
discurs del director alemany
on forma i fons anaven de
bracet va donar pas en el
músic català a una visió més
disgregada, una successió
de bons moments que no
van acabar de sumar.

La plasticitat de la matè-
ria sonora, els perfils arro-
donits i les superfícies bri-
llants van dominar sobre la
tensió dramàtica. Un Bach
més bell que profund, més
hedonista que espiritual,
com va quedar dolorosa-
ment evident en un Crucifi-
xus intranscendent o un
Sanctus anodí. Un cop més,
la qualitat dels membres de
Le Concert des Nations va
ser un atot gens menyspre-
able, així com la unanimitat
de les veus multinacionals
reclutades per la Capella
Reial de Catalunya, si bé
l’equilibri era millorable i en
els passatges de més densi-
tat polifònica o de melismes
més fulgurants el resultat
era més aviat una pasteta
inintel·ligible. A més, la idea
d’assignar alguns números
a un cor de solistes funcio-
nava millor en teoria que en
la pràctica. Justament, l’ele-
ment més discret van ser els
solistes, amb més d’un de-
calatge amb l’orquestra
(cert que Savall no se’ls mi-
rava gaire), i unes veus que
semblaven estar a quilòme-
tres de distància. Ara bé,
potser algunes de les defici-
ències apuntades tenen una
causa més simple: estar as-
segut en un dels llocs de pit-
jor acústica de L’Auditori.

Crítica
clàssica
XavierCester

Bach
hedonista

Una successió de
bons moments
que no van acabar
de sumar

Rosa Novell protagonitza aquest muntatge dirigit per Fernando Bernués ■ C. FARGAS

ArribaalBorràs‘La
donajusta’deMárai
BARCELONA
21.00TEATRE
Producció del CAER de
Reus i Tanttaka Teatroa,
aquest gran text escrit per
Sándor Márai als anys 40
es va estrenar a Reus (Tea-
tre Bartrina), a finals de
març amb una excel·lent
rebuda. Avui arriba a Bar-
celona (Teatre Borràs)
perquè la ciutat el disfruti
interpretat per un reparti-
ment de luxe: Rosa Novell,
Àlex Casanovas, Cristina
Plazas i Víctor Pi. Eduardo
Mendoza i Cèsar Compte
(director del CAER) han
fet l’adaptació al teatre i la
direcció és de Fernando
Bernués.

La dona justa és la crò-
nica del trasbals que va
patir Europa com a conse-
qüència de la guerra. Per
conservar l’estructura de
la novel·la, s’explica a tra-
vés de tres falsos monòlegs
dirigits a interlocutors in-
visibles, que proporcionen
tres punts de vista.

Comença el d’una dona,
asseguda en una cafeteria
de Budapest. Relata com
descobreix que el seu
marit té un amor secret i
com intenta recuperar-lo
sense èxit. En una altra
banda de la ciutat, un
home explica que va dei-
xar la seva dona per un
desig apassionat, es va

casar i la va perdre per
sempre. Per acabar, en una
pensió, una dona d’origen
humil explica al seu amant
que es va casar amb un
home ric però que la pare-
lla se’n va anar en orris a
causa del ressentiment.

A través d’aquestes his-
tòries, que cada un explica
reprenent el punt final de
la història anterior, Márai
fa una dissecció de la deca-
dència i extinció d’una so-
cietat rígidament jerar-
quitzada. La seva descrip-
ció de l’amor, l’amistat, el
sexe, la gelosia, la solitud,
el desig i la mort apunten a
l’ànima.

Teresa Bruna


