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Novetats 
UN ÁNGEL IMPUR 
Henning Mankell 
Tusquets Editors 
334 págines. 19 euros 

T~'1 El prostíbul 
mes gran del 
Mocambic por-
tugués i Han-
nah Lundmark, 

 una enigmática 
mestressa sue-
ca Aquests són 
els elements 
reals que com- 

posen .a Barrera novel-la del pare 
del detectiu Wallander, que aquí 
aparca la série per iniciar-ne una 
altra sobre el paper de les dones 
al llarg del segle XX 

REPRENDRE EL CAMÍ 
Nichi Vendola 
Editorial Base 
125 p=, ,,ices. n euros 

El president 
del partit de 
I'esquerra ver-
da italiana apor-
ta amb aquest 
assaig una visió 
de canvi per mi-
llorar la salut 

,d 	política d'Euro- 
pa cal reformu-

lar la política i acabar amb les "ima-
tges apocalíptiques" que cada cop 
mes qüestionen la tasca i autono-
mia de la classe política. Vendola 
destaca per la seva participació a 
la comissió antimáfia i el seu 
compromís amb la posada en 
marxa d'una nova cultura política 
a tot Europa. 

VIDES HIPOTECADES 
Ada Colau i Adriá Alemany 
Angle Editorial 
192 píigines. 16,50 euros 

Dos deis activis- 
• tes més signifi- 

cats en la lluita 
pel dret a I'habi- 
tatge són els au- 
tors d'aquest 
volum. Amb el 
subtítol, "De la 
bombolla 
immobiliária al 

dret a I'habitatge" explica com 
s'ha arribat a la situació actual, 
amb milers de famílies desnona-
des perqué no poden pagar la hi-
poteca, i relata la creació de la 
Plataforma d'Afectats per la Hipo-
teca. També inclou una guia de 
recursos práctics. 

JOC DE TRONS 
George R. R. Martin 
Estrella Polar 
176 págines. 14,96 euros 

La série d'éxit 
Jocde trons fa 
té la seva 
versió cómic i 
en catalá Amb 
il.Iustrations 
de Tommy Pat- 

t~ 	 terson, aques- 
wr~` Ji Í 	ta primera en- 

trega de la sa-
ga de Martin es basa en 
l'adaptació de la cadena nord-
americana HBO (que aquí emet 
Canal +) de la qua] hereta un Ilen-
guatge net i forra fragmentat. 
Una nova visió d'un fenomen edi-
torial i televisiu que arrasa arreu. 

Recomanem... 
CIRC Circ Cric 
por J.P.P. 

No calen gaires excuses per 
acostar-se al Circ Cric, enn°.'r,; 
del Montseny. Encara menys 
quan, com diumenge, té lloc a 
fira d'activitats. Es tracta di.:::  
dia pensat en les famílies an a 
espectacles de circ de Catalu-
nya, Balears, Andalusia i el Bra-
sil, juntament amb tallers de ma-
quillatge i circ. Hi haurá cuina 
autóctona i de mercat a la zona 
Cuinetes i moltes coses mes. 

BEGOÑA BARRENA 

Q
uatre raons de pes per 
apostar per Els Jugadors: 
Andreu Benito, .Jordi 

Boixaderas, .Jordi Bosch i Boris 
Ruiz. Un auténtic póquer d'asos 
de la interpretació. Esrnena: són 
cinc, perqué al darrere hi ha Pau 
Miró arnb el seu propi ,joc, un 
text que els converteix en un pro-
fessor de rnaternátiques, un ac-
tor, un enterrarnorts i un barber, 
i els situa a la cuina del 
rnaternátic, que és on es troben 
per jugar a les cartes. Es veu que 
havien apostat foil; acosturna-
ven a jugar a la ruleta. Ara tenen 
una edat, els diners han desapa-
regut i les il-lusions tarnbé. 
Nornés els queda passar l'estona 
i, en tot cas, els records. 
D'aquests, perú, no n'hi ha gaire; 
inforrnació, la justa. 

Diálegs rnesurats i escenes 
fragrnentáries conformen el pa-
ral-lelisrne entre el,joc de taula 
i el,joc de la vida que traca Mi-
ró. L'atzar, en qualsevol cas. 
Dostoievski ressona en el títol i 
en les apostes personals de ca-
dascun deis protagonistes men-
tre l'ornbra del Rat Pack de 
Dean Martin, a qui Boixaderas 
li deixa la seva rneravellosa veu 
en un deis seus ternes 
emblernátics i, si rn'apureu, la 
de Tarantino de Reservoir Dogs 
planegen sobre el conjunt, un 
muntatge que passa de la 
cornédia al musical sense 
deixar de ser tot un drama, el 
d'aquells que ja no troben el 

Concerts 
Dijous 19 
Francisco López. Amb Ne-
therworid i eis seus paisatges so-
nors glacials o eis finesos Pink 
Twins, la setena edició del festi-
val Stórung se celebrará a La Fa-
rinera del Clot a les 20 hores (20 
euros). 

Vega. No tots els triunfitos són 
iguals, i aquesta cordovesa ho 
demostra disc rere disc. Al Side-
car, a les 21.30 hores (18 euros). 

Divendres 20 
Niña Pastori. Una veu própia 
dintre del flamenc en el Festival 
del Mil-lenni que fará les delícies 

seu lloc al món. Estrenat a la 
passada edició del Festival Tem-
porada Alta de Girona, lis 

 és una aposta segura. 
Mequinensa era un poble del 

Baix Cinca situat just a la con-
lluéncia entre els rius libre i Se-
gre que va ser derruí t per les ex-
cavadores i enfonsat sota les 
aigües per fer-ne dos parrtans. 
Perú apostar per Mequinensa no 
és apostar per un indret que ja 
no existeix, sinó que és apostar 
pel poble de ribera, rniner, roig, 
anticlerical i catalanoparlant de 
l'Aragó que descriu.Jesús Monca-
da (1941-2005) als seus contes i 

deis fans al Palau de la Música, a 
les 21 hores (18 euros). 

Zahara. Energia i bona veu a la 
Sala Bikini dintre del Festival de 
Guitarra, a les 21 hores (i5 eu- 
ros). 

Amara. Juntament amb Cyan 
donaran el tret de sortida de les 
Festes de Primavera a La Farga 
de ]'Hospitalet, a les 21.3o hores 
(2o euros). 

Dissabte 21 
Laura Pausini. Aquesta auténti-
ca diva pop de la caneó italiana 
portará la seva fenomenal veu al 

DANSA Macadam 
per CARMEN DEL VAL 

Torna a Barcelona per tercera ve-
gada l'espectacle de Blanca Li Ma-
cadam Macadam. La polifacética 
bailarina i coreógrafa granadina, 
establerta a París, convertirá (del 
19 al 22 i del 26 al 29 d'abril) el 
Mercat de les Flors en una rampa 
de patins i bicicletes. Li i el compo-
sitor de jazz Antoine Hervés van 
crear el 1999 aquest espectacle en 
el qual els ritmes del hip hop, el 
music-hall, la dansa i ]'acrobacia 
s'uneixen en una proposta dirigida 
a tots els públics. 

novel-les; és tomar a la seva vila 
natal i als seus vencuts: els 
llaüters, minaires, pagesos i boti-
guers; gent plácida, riallera i cal-
inosa que, de sobte, havien de fer 
front a un fet insólit, i és que 
apostar per Jesús Morrcada és 
apostar, de retruc, per Mere Cal-
ders, que el va animar a escriure 
en cataló. 

Arnb dramatúrgia de Marc 
Rosich i direcció de Xicu Masó, 
Mequinensa, que arribará al '1"ea-
tre Nacional de Catalunya del 10 
de rnaig al 17 de ,juay, recull al-
gurrs deis textos i deis personat-
ges més carismótics de l'autor de 

Palau Sant Jordi, a les 21 hores 
(25 euros). 

Ángel Molina. No és cap nove-
tat que un deis millors djs d'Euro-
pa fati sessió a ('Apolo, peró sem-
pre és una bona noticia. A partir 
de mitjanit (i5 euros). 

Templeton. Bon pop del nord 
peninsular. A La [2] d'Apolo, a 
les 21 hores (io euros). 

Diumenge 22 
The Strange Boys. La banda és 
tan inciassificable que se'Is anome-
na grup garatge. A La [2] d'Apolo, 
a les 21 hores (14 euros) 

Camí de Sirga i potencia la mira-
da irónica i sorneguera que ca-
racteritzava la seva escriptura. 
En el repartirnent hi trobern 
.loan Anguera, Caries Martínez, 
Míriarn A]arnarry iel rnateix 
Masó, entre d'altres. Ésa dir, una 
altra aposta segura. 

ELS JUGADORS 
Teatre Lliure de Gracia 
Del 19 d'abril al 20 de maig 

MEQUINENSA 
Teatre Fortuny de Reus: 21 i 22 
d'abril 

.Di1Iuns 23 
Miguel Poveda. Una de les per-
les del festival de flamenc De Ca-
jón! d'enguany. Un deis renova-
dors del génere actuará al Palau 
de la Música per Sant Jordi, a les 
21 hores (entre 21 i 35 euros). 

Dimarts 24 
Lorena McKennitt. La reina de 
la música celta aterra al Festival 
del Mil-lenni . Palau de la Música, 
a les 21 hores (22 hores). 

Dimecres 25 
S1agsmaisklubben. Una potent 
banda sueca per descobrir. Razz-
matazz 3, a les 21 hores (io euros). 

Dues apostes segures 
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