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Barcelona ciutat

Actúa. 12 llamadas a la acción frente a
la crisis económica, política y social.
Presentació d'aquest llibre a càrrec
dels periodistes Rosa Maria Artal i Ig-
nacio Escolar, el bioquímic Sergio Pé-
rez Acebrón, i els economistes Àn-
gels Martínez i Albert Recio.
Fnac l'Illa. Av. Diagonal, 557 (19 h).

Orgueal Palau. Juan de la Rubia inter-
preta a l'orgue obres de Bach i Liszt.
5 euros.
Palau de la Música (19 hores).

preMINE! El grup MINE! produeix el
seu nou disc a partir de quatre ses-
sions a les qualse podrà participar el
públic assistent i en les que també hi
intervindran els músics Eric Fuentes,
Jordi Lanuza, Joan Pons i Pere Jou.
Casa Orlandai. Jaume Piquet, 23
(avui, primera sessió, 20 hores). Entra-
da gratuïta, reserves al 932-524-262.

Dansa contemporània. La ballarina co-
lombiana Carolina García presenta la
peça de dansa Fil i fills, en la qual
reflecteix la mirada de la migració
per a moltes mexicanes que esperen
el marit que va emigrar.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (20 h).

Tardes a les Golfes. La Cia dels Dijous
interpreta l'obra de teatre La culpa
no és de Meg Ryan.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (20.30
hores). Gratuït prèvia reserva al
933-237-790.

Surface Festival. En el marc d'aquest
festival, sessió d'indie/rock a càrrec
de diversos grups.
Sala Monasterio. Passeig Isabel II, 4
(20.30 hores). 8 euros.

Solo contrabajo. Concert del baixista
japonès Masa Kamaguchi.
Jazzman. Roger de Flor, 230 (21 h).

Vernisage. Representació d'aquesta
comèdia dirigida per Mar Serra.
Cincómonos. Consell de Cent, 283 (21
hores).

Alaska 2099. La Factoría Los Sánchez
representa aquest espectacle en el
marc del cicle de teatre social Visible
l'invisible.

Almazen. Guifré, 9, baixos (21 hores).
12 euros.

Música argentina i Misa Criolla. Con-
cert a càrrec del Cor del Teatre de Sar-
rià, amb Raúl Giménez, tenor, i An-
drés Máspero, piano i director.
Teatre de Sarrià. Pare Miquel de Sar-
rià, 8 (avui, 21 hores, demà, 18 ho-
res). 20 euros.

Divendres a la plaça del Rei. Sessió in-
fantil amb Oriol Fonollosa (21.30 h) i
danses amb el grup De Soca-rel (22
hores). Plaça de Rei.

Som com som. Recital poeticomusical
a càrrec de Sílvia Bel, Clara Peya i Síl-
via Comes.
Heliogàbal. Ramón y Cajal, 80 (21.30
hores). 5 euros.

Carta a un amic.Marcel Marimon, gui-
tarra i veu, presenta el seu primer
disc amb Marta Barbero, violí i veu,
Carol Bas, piano, i Ismael Martínez,
bateria.
C.A.T.. Travessia Sant Antoni, 6-8 (22
hores). 8 euros.

Un fràgil corall. El grup de jazz-pop ca-
talà independent Verd i Blau presen-
ta en directe el seu darrer disc.
La Farinera. Gran Via, 837 (22 h).

Músiques. Concert amb Tant Ten-
drum, grup folk de tradició urbana.
Centre Garcilaso. Garcilaso, 103 (22
hores). Entrada lliure.

Barcelona

SANT CUGAT DEL VALLÈS (Vallès Occ.)
Persèfone. La companyia Come-
diants representa aquest espectacle
poètic sobre la mort.
Auditori (22 hores). 28 euros.

SÚRIA (Bages)
Clàssica. Concert de la pianista Mireia
Frutos. Interpreta obres de Beetho-
ven, Chopin, Albéniz i Debussy.
Escola de música (19 hores).

VILADECANS (Baix Llobregat)
DogVille 3D Film Festival. Avui i demà
se celebra la segona edició d'aquest
festival de curtmetratges en 3D.
Atrium (avui i demà tot el dia).
www.dogvillefestival.com

SÍLVIA OLLER
Figueres

N
o hi ha res millor
que prendre’s la
vida amb humor.
Els impulsors del

Festival Còmic de Figueres,
que se celebra per cinquè any

consecutiu, van
recórrer a aques-
ta màxima per
presentar la pro-
gramació del fes-
tival des de les cla-
vegueres de la ciutat, que per
a ells és una metàfora de la
situació econòmica actual.
“Malgrat que estiguemenvol-
tats de merda, no ens resis-
tim al riure i al bon humor”,
explica Agustí Custey un dels
organitzadors del certamen
que fins al 21 d’abril barreja-

rà humor, sàtira i inconfor-
misme.
El primer a mostrar la seva

destresa sobre l’escenari del
teatre El Jardí de Figueres
serà avui elmonologuista i ac-
tor gallec Manuel Manquiña
que estrena a Catalunya El
indignado (22 h), una crítica

mordaç d’alguns
aspectes de la vi-
da i de la política,
juntament amb
una selecció de
fragments d’al-

tres espectacles. El seguiran
demà el duet format per Fae-
mino y Cansado amb l’espec-
tacle Parecido no es lo mismo
i diumenge, a les 18 h, serà el
tornde la companyia russaLi-
cedei, que presentarà un dels
seus espectacle més aplau-
dits, Ah-yah-yah Reviu.

Un dels plats forts d’aques-
ta edició es podrà veure el
divendres 20 d’abril de la mà
de la pallassa suïssa Gardi
Hutter, que presentarà el seu
últim treball, La sastra. En la
seva segona participació en
aquest festival, també es pro-
jectarà un documental sobre

la seva carrera artística i l’ar-
tista aprofitarà la seva pre-
sència a Figueres per impar-
tir un curs de formació i re-
ciclatge al qual assistiran
‘clowns’ de diversos països
europeus.
Una sessió de risoteràpia,

una instal·lació còmica inspi-
rada en els autòmats escura-
butxaques de principis del
segle XX i un simposi sobre
l’existència o no de l’humor
empordanès completen les
activitats del festival.c

La ‘clown’
suïssa Gardi
Hutter
estrenarà
el seu nou
espectacle
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]El Festival Còmic reuneix a Figueres artistes còmics de prestigi de
diversos punts del món, com la ‘clown’ suïssa Gardi Hutter, que estre-
na el seu últim espectacle, ‘La sastra’; els pallassos de la companyia
russa Licedei, fundada el 1968 per Slava Polunin; el duet Faemino y
Cansado, i el monologuista i actor gallec Manuel Manquiña.

FESTIVAL CÒMIC
Teatre Municipal El Jardí
Forn Nou, 8 (Figueres)

Del 13 al 21 d’abril
www.festivalcomic.cat

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

AGENDA

Guàrdia Urbana ................................ 092
Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres .......... 900-123-505

Policia ............................................. 091
Guàrdia Civil .................................... 062
Mossos d'Esquadra .......................... 088

Vol publicar el seu llibre?
L’informarem sense

compromís i l’ajudarem
a fer realitat la seva idea.

CURBET EDICIONS SL info@minimallibres.com
Tel. 972 200 084 www.minimallibres.com

PUBLICACIONS
A DEMANDA

ATENCIÓ PERSONALITZADA

L’antídotde tot

Atenció al ciutadà de la Generalitat .. 012
Servei d'Urgències Mèdiques ............. 061
Emergències .................................... 112


