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En voz baja. Poemas 1984-2009. Pre-
sentació d’aquest poemari pòstum
de Carlos Nadal Gaya, a càrrec de
Carles Duarte, president del CoNCA,
Jaime Arias, periodista, Lluís Pagès,
editor, i Maria DolorsMassana, perio-
dista i vídua de l’autor.
Sala Cotxeres del Palau Robert. Pas-
seig de Gràcia, 107 (20 hores).

Cul de sac. Projecció d’aquesta pel·lí-
cula de Roman Polanski (1966, VO-
SE).
FNAC Arenas. Plaça d’Espanya (18 h).

El bagul de la Piquer: memòria senti-
mental i lectures de gènere en la co-
pla. Conferència a càrrec de Sílvia
Martínez, professora de la Esmuc.
Residència d’Investigadors. Hospital,
64 (18 hores).

Turquia. Com demediterrània és la se-
va economia? Conferència a càrrec
d’Esen Çaclar, analista de la Funda-
ció de Recerca de Política Econòmica
de Turquia. En anglès.
IEMed. Girona, 20 (18.30 hores). Gra-
tuïta.

Argo. Lluís Bonet Mojica, crític
cinematogràfic de La Vanguardia,
parla sobre aquesta pel·lícula de Ben
Affleck.
Biblioteca Gòtic-Andreu Nin. Rambla,
30-32 (19 hores).

El sentido de la acción no violenta.
Conferència a càrrec de Tomás
Hirsch, excandidat a la presidència
de Xile per la coalició d’esquerres
Junts PodemMés, i membre del Par-
tit Humanista de Xile. Col·loqui poste-
rior.
Àurea Social. Sardenya, 263 (19 h).

Delantera mítica. Quique González
presenta el seu últim treball, format
per 11 cançons inèdites.
FNAC Triangle. Pl. Catalunya (19 h).

Parlem amb... Fernando León de Ara-
noa. L’autor presenta el seu llibre
Aquí yacen dragones, amb Ricard
Ruiz Garzón i la participació d’Albert
Pla.
Biblioteca Sagrada Família. Provença,
480 (19 hores).

Ferran Planes, la picaresca de la histò-
ria. Taula rodona amb Maria Bo-
higas, directora de Club Editor, Luis
Solano, director de Libros del Asteroi-
de, i Jordi Planes, historiador i nebot
de l’autor.
Llibreria del Museu d’Història de Cata-
lunya. Plaça Pau Vila, 3 (19 hores).

El codi dels diners. Amb motiu de la
presentació del seu llibre, Raimon
Samsó parla de les creences que
arruïnen les persones, les que les en-
riqueixen o el que saben els rics i la
resta ignora.
Llibreria Excellence. Balmes, 191
(19.15 hores).

L’Escola de Barcelona policíaca: no-
vel·les, obres de teatre, pel·lícules.
Conferència a càrrec de Laureà Bo-
net, professor de la facultat de filolo-
gia de la UB.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

Expediciones militares al Himalaya.
Conferència a càrrec del coronel Ro-
berto Santaeufemia, del Grupo Mili-
tar de Alta Montaña.
Museu Marítim. Av. Drassanes, s/n
(19.30 hores).

Vida i obres de William Shakespeare.
Dintre d’aquest cicle, Philip E. Gwi-
lliam parla de King Lear. En anglès.
Laie. Pau Claris, 85 (19.30 hores).

Tango. Actuació dels músics Pablo
Mainetti (bandoneó) i César Angelari
(guitarra).
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (20 ho-
res). Entrada lliure.

Big bouncers. Mireia de Querol, Ceci-
lia Colacrai i Anna Rubirola presen-
ten aquest espectacle de dansa que
s’inspira en la història, les anècdo-
tes, usos, activitats, i construcció de
la Casa Elizalde i que penetra en el
terreny de la memòria i del futur.
Casa Elizalde. València, 302 (20.30
hores). Gratuït.

Les vespres dels dimecres. La sessió
d’avui anirà a càrrec de Paco Pi,
baix, Marcel Marimon, guitarra, i
Eduard Casals, clarinet.
Via Fora! del CAT. Travessia Sant
Antoni, 6 (21.30 h). Entrada gratuïta.

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

P
ierre Rigal pertany a
aquesta generació
de joves europeus
que, atreta per la fe-

bre postolímpica dels noran-
ta, va venir a ampliar estudis a

Barcelona: mate-
màtiques i econò-
miques a la UAB,
en el seu cas.
“Sí, abans era

molt matemàtic i
racional i lameva estada aBar-
celona va significar la meva
primera relació amb l’art,
amb altres maneres de pen-
sar”, explica l’artista francès,
de 39 anys. Vivia a Gràcia i,
amb amics que estudiaven ar-
quitectura, va córrer per la
ciutat admirant-ne els edifi-

cis, fet que li va despertar inte-
rès per la fotografia i el cine-
ma. Amés, anava a veure dan-
sa alMercat de les Flors, fins i
tot abans de prendre la prime-
ra classe de tornada a Tolosa i
d’entrar en contacte amb core-
ògrafs com Heddy Maalen,
BernardoMontet i Wim Van-

dekeybus, que el
van empènyer a
submergir-se en
la dansa contem-
porània. “Per això
–diu– me n’alegro

de tornar ara per presentar el
meu propi treball”.
Per a la presentació oficial

a Barcelona i Catalunya,
Rigal, que el 2003 va fundar la
seva companyia Dernière Mi-
nute, ha escollit dos celebrats
solos del seu repertori: Press
(2008) i Erection (2003),

aquest codirigit amb el seu
col·lega Aurélien Bory, a qui
el Grec va dedicar recent-
ment una retrospectiva.
“Sóndos solos que sent dife-

rents des del punt de vista co-
reogràfic i estètic, es comple-
menten. Erection és la histò-
ria d’un home ajagut que pro-

va de posar-se dret i Press és
al contrari, un personatge en
una habitació que es va fent
petita fins al punt que només
pot ajeure’s i finalment desa-
parèixer”, explica Rigal. L’an-
goixa de l’acció queda mitiga-
da pel toc d’humor que dóna
l’absurd de la situació i per
l’ús intel·ligent de la tecnolo-
gia que hi fa Rigal, que, en un
exercici darwinista, juga a
imaginar l’ésser humà del fu-
tur, un ésser convertit potser
en un holograma.c

A Press, Rigal
lluita amb
les parets
d’un espai que
minva, per tal
de subsistir
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]El Festival Imatge, Dansa i Nous Mitjans l’ha convidat a cada edició
tot i que fins ara no ha estat possible fer coincidir agendes: el francès
Pierre Rigal, un artista excepcional que va despertar en la dansa en la
seva estada estudiantil a Barcelona, recala per fi a l’IDN amb dues de
les seves peces més celebrades: Press (avui i demà) i Erection (dia 23)

‘PRESS’ - COMPAGNIE DER-
NIÈRE MINUTE - PIERRE RIGAL

Festival IDN
Mercat de les Flors

21 h. (De 18,5 a 22 euros)

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