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Barcelona ciutat

DocsBarcelona. International Docu-
mentary Film Festival. Al llarg de tota
la jornada hi ha projeccions de docu-
mentals en els cinemes Renoir en la
secció oficial i en d’altres espais com
biblioteques o la Pedrera.
Programa: www.docsbarcelona.com

Observatori Blanquerna de Comunica-
ció, Religió i Cultura. Inauguració
d’aquest observatori amb una confe-
rència a càrrec de Steward M. Hoo-
ver, professor de la universitat de Co-
lorado Boulder, titulada Religion and
the News Media. Traducció simultà-
nia al català.
Facultat de Comunicació Blanquerna.
Valldonzella, 12 (12.30 hores).

30minuts demúsica a l’Ateneu. El pia-
nista Cecilio Tieles ofereix tres con-
certs de mitja hora cadascun, amb
obres de Ruiz Espadero, Chopin i
Liszt.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (18, 19
i 20 hores). 8 euros per sessió.

Joan Maragall: tres amors i tres arts.
Inauguració d’aquesta exposició i
performance poètico-musical de
Goretti Pomé.
Centre cívic Pere Pruna. Ganduxer,
130 (19 hores).

GranMàgia: un relat per aments curio-
ses i aventureres / Big Magic: a story
for inquisitive adventurousminds. Pre-
sentació d’aquest llibre bilingüe per
a nens de primària, de Georgina Tre-
mayne, Sylvia Serratosa, Carolina
Navalon i la il·lustradora Cristina Cau-
pena.
Sala Àmbit Cultural de El Corte Inglés
de Portal de l’Àngel (19 hores).

Inconexia. Concert demúsica alterna-
tiva i electrònica. 5 euros.
Euskal Etxea. Placeta Montcada (20
hores).

Alaska 2099. Espectacle de Factoría
Los Sánchez dintre del cicle de teatre
social Visible lo invisible. 12 euros.
Almazén. Guifré, 9 baixos (21 hores).

XVI Festival Internacional de Improvi-
sación Hurta Cordel BCN. Actuació del
trio noruec The Geordie Approach,

format per Petter Frost, saxo, Stale
Birkeland, bateria, i Chris Sharkey,
guitarra. 3 euros.
Espai Cultural Caja Madrid. Pl. Catalu-
nya, 9 (21 hores).

7è Festival Internacional de Percussió
de Catalunya. Concert a càrrec d’Enzo
Avitabile, saxofonista, compositor i
cantant napolità, amb el grup Botta-
ri, format per 13 músics. 15 euros.
L’Auditori. Lepant, 150 (21 hores).

Tradicionàrius. Concert dels Assembly
Point Riu, guanyadors del III Concurs
de Maquetes Sons de la Medi-
terrània.
C.A.T.. Travessia Sant Antoni, 6-8 (22
hores). 10 euros.

Barcelona

L’HOSPITALET (Barcelonès)
BarnaSants. Cançó d’autor. Concert
de Dani Flaco, en el que gravarà el
seu proper àlbum en directe.
Teatre Joventut. Joventut, 10 (21 ho-
res). 16 euros.

MOLINS DE REI (Baix Llobregat)
161 Fira de la Candelera. Entre avui i
diumenge se celebra aquesta gran fi-
ra comercial i agrícola, una de les
més antigues del país.
Carrers i places (obre a les 15 hores).
www.molinsderei.cat/lacandelera

SANT CUGAT DEL VALLÈS (Vallès Occ.)
Ciutats i personatges. Inauguració
d’aquesta exposició de Vives Fierro.
Sala Rusiñol. Santiago Rusiñol, 52
(19.30 hores).

TERRASSA (Vallès Occidental)
Jazz - flamenc. Concert a càrrec del
Greg Duncan Quartet.
Nova Jazz Cava. Passatge Tete
Montoliu, 24 (22 hores). 10 euros.

Lleida

LLEIDA (Segrià)
Amb veu pròpia. En el marc d’aquest
cicle es projecta la pel·lícula El viaje
del director de recursos humanos
(Sclichuto shel hamemune al masha-
beri henos), de Eran Riklis, Israel, Ale-
manya, França i Romania, 2010, VO-
SE, 103 minuts. 3 euros.
CaixaForum. Av. Blondel, 3 (19.30 h).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

D elicades torna a
Barcelona. I ho fa
al mateix teatre, el
Poliorama, en què

va aconseguir un èxit rotund
durant el festival Grec del

2010 amb 18 es-
quetxos divertits
que, sumats, ama-
guenmoltmésdar-
rere. En aquellmo-
ment aquesta obra
protagonitzada per les quatre
actrius de T de Teatre –Ma-
men Duch, Marta Pérez,
Carme Pla i Àgata Roca– amb
els reforços d’Albert Ribalta i
Jordi Rico va romandre un
mes a la cartellera. I aquesta
vegada hi serà dos mesos, fins
a l’1 d’abril.

I és que les delicades, histò-
ries còmiques i emocionants
escrites per a les T de Teatre
pel navarrès Alfredo Sanzol
–autor i director de Delicades,
i que des del 28 de març po-
drem veure al Lliure amb una
obra nova, la divertidíssima
En la luna– van conquerir el

públic. Per Sanzol,
“la vida es com-
pon d’històries
curtes gracioses. I
darrere hi ha allò
terrible, la mort i

la lluita per a la supervi-
vència”. I potser en aquesta
comprensió de la realitat rau
l’èxit.

Sanzol explica que Delica-
des està inspirada en el record
de la seva àvia i les seves ger-
manes, dones que tenien 20
anys durant la Guerra Civil.

“La generació del silenci, de
dones educades per sentir,
veure i callar” a qui no li sem-
blava que la seva vida pogués
interessar a ningú i que San-
zol ha reconstruït en 18 histò-
ries curtes i molt divertides:
des d’una costurera que engan-
xa el crucifix a la paret amb ci-

ment perquè no el treguin els
milicians, a dos amics a qui els
agrada passejar junts, que són
acusats d’homosexuals i bus-
quen una muda perquè els
acompanyi. Un conte de pri-
mavera, època en què es pro-
dueix la resurrecció de la vi-
da. Perquè són personatges
que lluiten per continuar vius,
que “amaguen la no accepta-
ció de la mort. Que és el que
em passa a mi amb els meus
éssers estimats, que no l’accep-
to. Ni la meva”, diu Sanzol.c

Una escena
de Delicades,
que es
representa
al teatre
Poliorama
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TELÈFONS
ÚTILS

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]Les T de Teatre tornen a Barcelona amb ‘Delicades’, un espectacle
escrit i dirigit per Alfredo Sanzol amb el qual ja van triomfar al Grec
2010. Són 18 esquetxos ambientats en el temps en què la generació
de l’àvia de Sanzol tenia el futur per endavant, històries que divertei-
xen i emocionen com un conte de resurrecció

‘DELICADES’
Teatre Poliorama. Rambla,

115. Barcelona
Fins a l’1 d’abril

www.teatrepoliorama.com

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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MEJOR PELICULA / MEJOR ACTOR

GLOBOS DE ORO
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“La excelente interpretación
deClooney le enfila

hacia losOscar.”
Magazine deLaVanguardia.

www.losdescendientes.es
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