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BARCELONA
10.00EXPOSICIÓ
Federico Fellini. El circ de les
il·lusions. Aquesta exposi-
ció, centrada exclusiva-
ment en imatges, explora
l’univers fellinià a través de
quatre-centes obres. La
mostra parteix de les obses-
sions del cineasta i explora
les seves fonts d’inspiració
com a matèria primera del
seu procés creatiu. No es
tracta d’una mostra estric-
tament cronològica ni fil-
mogràfica, sinó que s’abor-
da més àmpliament el segle
del cinema i el de la premsa
i la televisió. CaixaForum.
Av. Ferrer i Guàrdia, 6-8.

ITINERARI
Edificis viatgers. La Biblio-
reca Sofia Barat ofereix un
recorregut per alguns dels
edificis de Barcelona que al
llarg de la seva història han
canviat d’emplaçament,
han canviat de lloc alguns
fragments o pedres i s’han
reaprofitat per a construc-
cions noves. Lloc de troba-
da: plaça de Sant lu, davant
del Museu Frederic Marès.

12.00COL·LOQUI
Trobada anual de SOS Racis-
me. Coincidint amb el Dia
del Llibre, acte obert al pú-
blic amb personatges de re-
llevància dins del món de la
narrativa i la lluita contra
el racisme. El col·loqui, di-
namitzat per Matthew
Tree, escriptor, periodista i
membre del Consell Asses-
sor de SOS Racisme, comp-
tarà amb la participació de
Teo van Dijk i Said al
Kadhaoui i tindrà una fila
zero per a les entitats soci-
als catalanes. Sala Noves
Tecnologies de La Farinera
del Clot (Gran Via, 837).

BALLADA
Cobla Mediterrània.
Foment de la Sardana de
Barcelona, en el seu 89è
aniversari, organitza una
ballada de sardanes a càr-
rec de la Cobla Mediterrà-
nia, dedicada als patrons
de Catalunya, Sant Jordi i
la Mare de Déu de Montser-
rat. Plaça Carles Pi i Su-
nyer (Portal de l’Àngel).

17.30CINEMA
El món a les meves mans! El
Museu d’Art Contempora-
ni de Barcelona ofereix la
projecció de la pel·lícula El
món a les meves mans, que
explica la imatge del cien-
tífic al cinema i s’inclou
dins el cicle Eureka! Cièn-
cia en moviment, que es
pregunta quina visió
tenen de la ciència els cre-
adors audiovisuals i pro-

ment és l’argila, que, amb
la seva mal·leabilitat i flexi-
bilitat inherents, permet la
creació de formes estructu-
rals abstractes i fluides.
L’exposició es pot veure al
centre cultural La Bòbila.
Pl. de la Bòbila,1.

21.00TEATRE
Un marit ideal. Aquesta co-
mèdia d’Oscar Wilde narra
la història del matrimoni
Chiltern. Ell és un polític
d’èxit i el marit ideal per a la
Victòria. No obstant, l’har-
monia que viu la parella es
veurà alterada per la pre-
sència de la seductora Mrs.
Cheveley, una professional

posa al mateix temps algu-
nes peces de divulgació o
de treball científic que, al
marge de la seva intenció
original, resulten atracti-
ves en el context de la cre-
ació. Plaça dels Àngels, 1.

CALDESDEMALAVELLA
22.00CONCERT
Chanson francesa i pop.
Concert a l’aire lliure
d’Anna Roig i L’Ombre de
ton Chien. Als Jardins de la
Biblioteca.

CAPELLADES
21.00CONCERT
Clàssica. Concert Un piano
(o dos) i quatre mans a la

Rússia del segle XX, a càr-
rec de Nexus Piano Duo,
amb Mireia Fornells i Joan
Miquel Hernández. A les 9
del vespre. Paper de Músi-
ca (c/ del Fossar, 4).

L’HOSPITALET
DELLOBREGAT
11.00EXPOSICIÓ
Soforbis. Mostra que recull
l’obra creativa de Sophie-
Elizabeth Thompson, una
escultora britànica que viu
a Barcelona. L’obra de
Thompson és escultura
abstracta en el sentit més
pur, i cada una de les peces
és única i feta a mà. El ma-
terial que utilitza actual-

del xantatge que intentarà
revelar a la societat un obs-
cur secret del polític.
L’obra, que es representa al
Teatre Joventut, és plena
d’humor, amb grans diàlegs
que revisen l’ètica de la polí-
tica i les relacions de pare-
lla. Amb Joel Joan, Abel
Folk, Àngels Gonyalons,
Mercè Pons, Laia Martí, Ca-
milo García i Carme Bala-
gué. C/ de la Joventut, 4-10.

MÚSICAALCARRER
Festes de Primavera. Actu-
ació de Nudoizurdo, seguit
de We Are Standard
(22.15 h), per acabar amb
els belgues Vive la Fête
(23.30 h), que presenten
el seu últim treball, Disque
d’or, un maridatge perfec-
te de rock i electrònica.
Pels carrers del barri.

TERRASSA
19.30ASTRONOMIA
5a Trobada de Telescopis. Ce-
lebració oberta a tothom
amb un munt d’activitats
que comencen per la pre-
sentació dels actes, seguida
de la xerrada Nits il·lumina-
des, a càrrec de Daniel Raba-
dan (sala Diesel). En acabat,
muntatge d’instruments,
assessorament (Terrassa
del Sol) i observació conjun-
ta, i simultàniament projec-
ció d’imatges astronòmi-
ques. Museu Nacional de la
Ciència i de la Tècnica de Ca-
talunya (mNACTEC).

22.30CONCERT
Costo Rico i Wadalupe. Fusi-
onant reggae, ska i rumba,
els barcelonins Costo Rico
presenten el disc El patio
amb un concert a la Faktoria
d’Arts. C/ del Bruc, 28.

23.00CONCERT
Jazz. Actuació de Geny
Barry Quartet, que presen-
ta el disc I want to talk
about you. Nova Jazz Cava.
Ptge. Tete Montoliu, s/n.

VIC
10.00EXPOSICIÓ
La princesa sàvia. Les pin-
tures de santa Caterina de
la Seu d’Urgell. La mostra
ofereix el conjunt de pin-
tura mural de santa Cate-
rina de la catedral de la
Seu d’Urgell sencer per
primera vegada d’ençà
que es va arrencar. Museu
Episcopal de Vic. Plaça del
Bisbe Oliba, 3.

VILANOVAILAGELTRÚ
18.00CONCERT
Clàssica. Concert de Sant
Jordi amb l’actuació d’Antis-
tiana Màskili, amb Joan
Ferré (direcció). Museu Víc-
tor Balaguer.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Exposició
‘Un beso te cerrará la boca’,
de Clara Sullà, al Museu
de la Mediterrània de
Torroella de Montgrí. C/ Ullà, 27

<<

Sants:
St. Pere Ermengol. Mercedari
Sant Fidel de Sigmaringen.
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The Forsythe Company
Chamber’s works.
Mercat de les Flors. Sala Ovidi
Montllor. 21 d’abril

Els ballarins de la
Forsythe Company
ofereixen als seus

devots seguidors tres peti-
tes peces per desxifrar el
trencaclosques de
Forsythe, aquest geni de la
coreografia analitzat a
partir d’unes obres emble-
màtiques en el procés de
maduració del seu particu-
lar llenguatge, el qual ha
capgirat la tècnica clàssica
amb instruments hipertec-
nològics. Amb aquest co-
reògraf americà no sem-
pre es tracta de vídeos ni
d’internet o sensors (en
aquest cas ni música li
calia). És la carn converti-
da en tecnologia i enfron-
tada a un esperit que es
revolta contra les limitaci-
ons que entorpeixen la
seva voluntat de precisió.

A The the, estrictament
hi trobem dues ballarines,
però d’elles surten molts
més personatges, ja que
cada mà, braç o dit del peu
es revelen amb voluntat
pròpia i es belluguen amb
una ferotgia diferenciadora
i desarticuladora sorpre-
nents. En canvi, la motiva-
ció de la segona peça prové
d’un element extern però
comú a tots: l’atracció entre
masses i especialment cap
a la terra. Els quatre balla-
rins de N.N.N.N. juguen
amb el pes per generar
pressions, forces o direcci-
ons. Amb l’augment de la
velocitat d’aquests movi-
ments, primer individuals i
després corals, s’arriba a
generar una coreografia
de la qual la gravetat és co-
autora, veritable experi-
ment científic no despro-
veït d’un humor fi.

The vile parody of
adress fa d’epíleg a les in-
dagacions anteriors, ara
acompanyades per Glenn
Gould. El seu piano, com
una remor llunyana,
s’acosta fins a convertir-se
en una experiència envol-
tant, igual que la dansa,
originada en membres aï-
llats del cos però que re-
percuteix en tota la resta.
Nosaltres, en gaudim.

Crítica
dansa
BàrbaraRaubertNonell

Peces per
encaixar

Forsythe
converteix
els cossos en
pura tecnologia

Al taller, els petits podran fer una formació tipus big band ■ MIQUEL ANGLARILL

Aixòhosapelvent
BARCELONA12.00TALLER
El saxo o saxofon és un instrument musi-
cal de la família del vent fusta fet de llau-
tó, i funciona fent passar l’aire per una
canya simple com el clarinet, del qual se
suposa que va sortir. El seu repertori més
apropiat és la música popular, la de big
band i el jazz. Tot això i moltes coses més
és el que aprendran els nens que partici-

pin a l’activitat que proposa la biblioteca
Sagrada Família en el marc del projecte
Nascuts per llegir. Al final del taller, els
nens tindran l’oportunitat de col·locar-se
com en una big band.
L’activitat està recomanada per a in-
fants a partir d’un any fins a 4 anys i està
dirigida per Jordi Prats. La Biblioteca és
al carrer de Provença, 480. ■

Amb la canalla

ARGENTONA
19.00EXPOSICIÓ
Avui s’inaugura l’ex-
posició Màscares, rea-
litzada pels infants de
l’Escola Taller de Ce-
ràmica d’Argentona.
Es pot visitar fins al 16
de maig al Museu del
Càntir (pl. Església, 9).

BARCELONA
12.00TALLER
La llibreria Abacus or-

ganitza el Taller de se-
guretat, una proposta
educativa i divertida
per a menuts de 3 a 7
anys. Han de venir
acompanyats d’un
adult. C/ Balmes, 163.

12.30CONTE
A la Sala Àmbit Cultu-
ral d’El Corte Inglés
de Portal de l’Àngel
s’ha organitzat una
activitat per a nens al

voltant de Sant Jordi.
Susagna Navó expli-
carà la història Sant
Jordi, la rosa i el drac.
Avinguda del Portal
de l’Àngel,19-21.

SABADELL
12.30TITELLES
Glòria Arrufat repre-
sentarà l’espectacle
Sant Jordi en perill!!!
El Corte Inglés. Fran-
cesc Macià, 58-60.

SANTFRUITÓS
DEBAGES
11.00TALLER
Forment i almadroc
és un taller de cuina
que organitza Món
Sant Benet per conèi-
xer la societat medie-
val a través dels seus
hàbits alimentaris.
Està dirigit a nens i
nenes de 5 a 11 anys,
que han d’anar acom-
panyats d’un adult.


