
<<Agenda Seminari al Macba
‘Campceptualismes
del sud’: el discurs gai
i lesbià d’Europa
i l’Amèrica Llatina

<<

Concert a l’Auditori
L’Orquestra Simfònica
de Colònia interpreta
obres de Strauss i
Beethoven (20.30 h)
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BARCELONA
12.00 COL·LOQUI
Els bancs centrals i la
crisi. Quina política mo-
netària cal per afavorir la
recuperació econòmica?
Els catedràtics d’econo-
mia Javier Andrés, Xosé
Carlos Arias i Antón Cos-
tas intentaran respondre
a aquesta pregunta a l’Au-
la Magna de la Facultat
d’Economia i Empresa de
la Universitat de Barcelo-
na (Diagonal, 690), en el
marc del Xè Seminari Er-
nest Lluch d’Economia a
la UB.

BARCELONA
19.00 CONFERÈNCIA
Modernisme: el primer
estil internacional mo-
dern. Una panoràmica
dels diferents estils mo-
dernistes d’arreu del
món, que explicarà com
cada regió o ciutat va
crear el seu propi. Confe-
rència a La Pedrera en an-
glès, amb traducció si-
multània al català, a càr-
rec de Paul Greenhalgh,
catedràtic d’art modern a
la Universitat d’East An-
glia i director del Sainsbu-
ry Centre for Visual Arts.
Entrada lliure, places li-
mitades. Servei d’inter-
pretació en llengua de sig-
nes (cal avisar a accessibi-
litat@catalunyacai-
xa.com).

BARCELONA
19.00 LLIBRE
‘laSal’, d’Eva Hibernia.
El Club Social de la seu de
la SGAE (Pg. de Colom, 6)
acull la presentació
d’aquest llibre. L’acte és
una iniciativa de l’associa-
ció de creadores escèni-
ques Projecte Vaca per
promoure la difusió de
l’escriptura femenina. La
presentació comptarà
amb la participació de
l’autora, Eva Hibernia; el
periodista i filòleg Alfonso
Levy i l’editora, Anna
B’joak. L’entrada és lliure.

BARCELONA
19.00 CONFERÈNCIA
Sense Espanya. Xerrada
sobre els efectes econò-
mics d’un boicot comer-
cial a les empreses catala-
nes, a càrrec de Xavier
Cuadras Morató i Modest
Guinjoan, professors del
Departament d’Economia
i Empresa de la Universi-
tat Pompeu Fabra i autors
del llibre Sense Espanya.

Balanç econòmic de la in-
dependència. Tindrà lloc
a la sala Pere i Joan Coro-
mines de l’Institut d’Estu-
dis Catalans (carrer del
Carme, 47).

BARCELONA
19.00 LLIBRES
La Cábala y la Alquímia
en la tradición espiri-
tual de Occidente (si-
glos XV-XVII). Presen-
tació d’aquest llibre de
Raimon Arola a la sala de
la Caritat de la Biblioteca
de Catalunya. Hi intervin-
dran: l’autor, que és pro-
fessor de la Universitat
de Barcelona; Eugènia
Serra, directora de la Bi-
blioteca de Catalunya, i
Lola Josa, professora de
la Universitat de Barcelo-
na i coordinadora del
Grup de Recerca Aula
Música Poètica.

BARCELONA
19.30 DISSENY
Homenatge a Ramon
Bigas. El novè cicle d’ho-
menatges Mestres. La ca-
dena del FAD comença
avui amb el protagonisme
del que va ser president
del FAD entre el 1995 i el
2001. Físic de formació,
dissenyador de professió i
artista d’afició, Ramon Bi-
gas ha desenvolupat cen-
tenars de projectes de dis-
seny industrial, d’inte-
riors i d’imatge gràfica.

BARCELONA
19.30 ACTE
Crítica del Facebook i
mitjans alternatius. Xer-
rada al CCCB dins del ci-
cle Ciutadania, internet i
democràcia. Una nova
esfera públic. A càrrec de
Geert Lovink, director de
l’Institute of Network
Cultures, d’Amsterdam.
Presenta Karma Peiró,
periodista especialitzada
en internet i professora
de la Facultat de Comuni-
cació Blanquerna.

BARCELONA
20.15 CONCERT
Homenatge a Joaquim
Malats. Concert de piano
dins del cicle 50’ Joves, a
càrrec de l’alumnat de
grau professional del Con-
servatori Municipal de
Música de Barcelona. A
l’auditori Eduard Toldrà
del Conservatori, carrer
Bruc, 112. És gratuït. En-
trada a partir de les 19.45
hores. No es fan reserves.

El director de ‘Connexió canadenca’, Tom Bentley-Fisher, en un taller amb alumnes, al Kursaal ■  MAR MARTÍ / ACN

Patti Smith presenta el seu
nou disc ‘Banga’ al Palau

Històries del Canadà a Manresa

Patti Smith a la portada del disc ‘Banga’ ■ ARXIU

Mirada a les construccions
inacabades d’Itàlia

Imatge d’aquest documental de Benoit Felici ■ ARXIU

MANRESA
21.00 
LECTURA DRAMATITZADA
Tercera lectura dramatitzada del
cicle Connexió canadenca. Avui
es presenta Visió ardent, de Marie
Clements, dirigida per Tom Bent-
ley-Fisher, director artístic
d’aquest cicle. L’acció es fa al Tea-
tre Kursaal de Manresa.

Connexió canadenca pretén es-
tablir un pont entre la dramatúr-
gia contemporània catalana i la ca-
nadenca. El cicle proposa tres

BARCELONA
21.00 CONCERT
La cantant està de gira europea per presentar el
seu nou disc d’estudi, Banga, i avui fa parada al
Palau de la Música dins del festival Mil·lenni.

BARCELONA
19.00 ARQUITECTURA
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (plaça Nova,
5) projecta el film Unfinished Italy dins de la Mos-
tra de Cinema Documental i Ciutat.

obres (Es resol caminant, de Ca-
therine Banks, i Mirant pel retro-
visor i Visió ardent, de Clements)
traduïdes per Elisabet Ràfols i in-
terpretades per Anna Güell, Mercè
Anglès, Pau Miró, Mar Ulldemo-
lins, Carles Gilabert, Laia Oliveras,
Jaume Comas i Jacob Ràfols.

El text de Clements és una obra
provocativa i extremadament tea-
tral que fa servir tradicions i imat-
ges de la comunitat autòctona ca-
nadenca seguint el trajecte de
l’urani i les seves implicacions

horroroses des del seu origen al
nord del Canadà.

El cicle també arribarà a Barce-
lona en tres sessions més: diumen-
ge vinent es representarà als lo-
cals de Q-Ars i dilluns i dimarts se-
güents a l’Obrador de la Sala Bec-
kett. En aquest teatre, de fet, hi ha
en cartell a partir de dijous Que-
bec-Barcelona, una comèdia de
Mercè Sarrias dirigida pel director
quebequès Philippe Soldevila.

J.B.


