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Barcelona ciutat

CosmoCaixa. El museu estarà avui
obert. L’entrada inclou l’accés a les
exposicions temporals. Destaca Tec-
norevolució, un espai on la ciència i
la tecnologia mostren tot el seu po-
tencial a través d’activitats interacti-
ves que interessaran tant infants
com adults. Una activitat per a tota
la família.
CosmoCaixa Barcelona. Isaac Newton,
26 (de 10 a 20 hores). 3 euros. Gra-
tuït per a menors de 6 anys, jubilats i
aturats.

CaixaForum. El centre cultural obre
avui també les portes. Entre d’altres,
es podrà visitar l’exposició Finestres
al món, un espai que busca apropar
al visitant la realitat dels països en
vies de desenvolupament a través
d’una sèrie de curts protagonitzats
per persones que viuen en circums-
tàncies adverses i que, tot i així, llui-
ten per sortir endavant.
CaixaForum. Av. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 6-8 (de 10 a 21 hores).

Arxiu Bolaño. 1977-2003. Exposició
com a homenatge a l’escriptor xilè
en el desè aniversari de la sevamort,
amb un vídeo realitzat per Toni Cur-
có inspirat en el post-escriptum de la
novel·la Amberes, amb dibuix del ma-
teix escriptor.
CCCB. Montalegre, 5. 6 euros.

El Rei i el mar. Representació teatral
de la companyia Pea Green Boat. Un
rei que parla poc i que vol manar
molt, un esquirol saltimbanqui, una
gata que volta tota sola, un gos esbo-
jarrat, el mar, els núvols… i fins i tot
el fantasma de l’hora del te. Recoma-
nat a partir de tres anys. 8 euros.
Sala La Puntual. Allada Vermell, 15
(12 i 17 hores).

My name is nobody. Concert d’artista
en acústic, que es presenta amb una
música personal mescla de punk,
rock, i uns lleugers sons indies.
Asociación Cultural El Arco de la Vir-
gen. Verge, 10 (21 hores). 3 euros.

CicleMestres de la Guitarra Espanyola.
Concert de Pedro Javier González. El
guitarrista interpretarà obres de Pa-
co de Lucía, Federico García Lorca, Pe-

dro J. González i Esteban de Sanlú-
car, entre d’altres.
Palau de la Música. Palau de la Músi-
ca, 4-6 (21 hores). De 28 a 32 euros.

Barcelona

MANRESA (Bages)
Aplec de Joncadella. Sardanes amb la
Cobla Súria i el Grup Sardanista Nova
Crida.
Santuari de Joncadella, Sant Joan de
Vilatorrada (17 hores).

MARTORELL (Baix Llobregat)
Caramelles. Cantada de caramelles
pels carrers del municipi a càrrec de
la formació Caramelles de Martorell.
Pels carrers (a partir de les 9.15 h).

ST. VICENÇ DE MONTALT (Maresme)
Parc esportiu de Setmana Santa. Activi-
tat dirigida a infants i adults organit-
zada per la Regidoria d’Esports amb
el suport de la Diputació de Barce-
lona.
Pavelló Municipal Toni Sors. Avinguda
Toni Sors s/n (de 10 a 14 hores).

TORDERA (Maresme)
Aplec de l’Erola d’Hortsavinyà. Cele-
bració de la Festa del Roser amb dife-
rents activitats, com elmercat artesa-
nal que se celebrarà des de les 10.30
hores i durant tot el matí, jocs tradici-
onals del Montnegre (15 hores). Or-
ganitzat pel Cau de Pineda i els veïns
d’Hortsavinyà.
Ermita de la Mare de Déu de l’Erola
(matí i tarda).

Lleida

MONTSONÍS (Noguera)
Visites guiades als castells. Visites al
castell de Florejacs, a la Segarra (11,
12 i 13 h); al castell de Montclar, a
l’Urgell (11, 12 i 13 hores), i al cas-
tell de Montsonís, a la Noguera (11,
12, 13 i 18 hores), entre d’altres.
Informació: 943-402-405 o
Castellsdelleida.com

SOLSONA (Solsonès)
Caramelles. Els caramellaires de
Solsona i d’altres municipis de la co-
marca surten al carrer i desfilen
acompanyats dels trabucaires.
Informació: 973-482-310 i
Turismesolsones.com

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
ntre 60 i 70 perso-
natges cada nit, de-
penent de la impro-
visació. L’humoris-

ta i imitador Pep Plaza puja a
l’escenari del Club Capitol
amb I ara què?, un espectacle
en el qual va explicant histò-
ries i anècdotes que li han
anat passant amb els nombro-
sos personatges que ha imitat
al llarg de 20 anys de profes-
sió. De fet, explica, el mateix
títol de l’espectacle, I ara
què?, forma part d’aquestes
anècdotes, “perquè si un dels
personatges que imito, com
Pep Guardiola, diu que deixa
el que fa, començo a rebre
una allau de trucades pregun-
tant-me: ‘I ara què faràs?’. Em
truca la meva pròpia mare i
em diu: ‘I ara què, Pep?’.
Doncs veniu al teatre a veure
què faig”, somriu Plaza, que
afegeix que no és “el típicmo-
nòleg a què estem acostu-
mats, dret davant d’unmicrò-
fon, sinó que hi ha un punt
més d’improvisació, és més
fresc”.
Pep Guardiola, Eugenio,

Boris Izaguirre, Matías Prats,
Artur Mas, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, Jordi Pujol o
Mariano Rajoy són alguns
dels personatges que incorpo-
ra al muntatge. Però, a més,
acompanyat al piano de Mi-
quel Tejada, aborda a la part
final de l’espectacle, i amb la
participació del públic, molts
cantants, des de Lluís Llach,
Dyango i Miguel Ríos fins a
JoanManuel Serrat o Tomeu
Penya.

“Potser la gent
descobrirà més
de mi”, assenyala
Plaza, que expli-
ca que als 12 anys
ja imitava
Eugenio amb barba postissa a
l’escola, i que aviat va posar
en el seu repertori la imitació
de cantants, un ampli reperto-
ri de personatges que ha por-
tat durant anys per “festes,

envelats, bolos
per a 12 persones,
per a 200 o per a
800, és a dir, he
picat molta pe-
dra”, i després

per populars programes te-
levisius, inclosos els progra-
mes Polònia i Crackòvia. “I
ara, recupero el millor que
m’ha passat”, conclou l’actor i
humorista.c

Pep Plaza
interpreta
entre 60 i 70
personatges
famosos
a I ara què?
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]L’actor i humorista Pep Plaza aterra al Club Capitol amb un avió
atapeït de personatges. Cada nit, depenent de la direcció que pren-
gui l’espectacle, imitarà a ‘I ara què?’ entre 60 i 70 famosos mentre
explica les nombroses històries i anècdotes que li han passat al llarg
de 20 anys de carrera.

‘PEP PLAZA - I ARA QUÈ?’
Club Capitol. La Rambla, 138.
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