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Barcelona ciutat

Clàssica. Concert d’Hèctor Báscones
Brotons, violoncel, JosepM. Brotons,
flauta, i Maria Rosa Llorenç, piano.
Centre cívic Fort Pienc. Plaça Fort Pi-
enc, 4-5 (19 hores).

Music Spy Club. Audició i comentaris
musicals a càrrec de la cantant i com-
positora Maria Rodés.
Biblioteca Vapor Vell. Passatge Vapor
Vell, s/n (19 hores).

Tradicionàrius. Avui i demà se cele-
bren les jornades de la cançó. Taller
de danses de la Gascunya amb el
duo Madiers (19 h) i Nit de Canta-
dors, amb un concert dels 3 de Ron-
da i ball amb el duo Madiers (22 h).
CAT. Travessia Sant Antoni, 6-8.

La mujer que no bajó del avión. Pre-
sentació d’aquest llibre d’Empar Fer-
nández.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19 hores).

Mabel. Aquest espectacle de dansa
és un homenatge a la diferència, a
tot allò anormal i a la novetat com a
font de sorpresa i diversitat. Recollir
invitacions.
Centre Cívic Urgell. Comte d'Urgell,
145-147 (19 hores).

Joan Manén, el geni oblidat. Estrena
d’aquest documental sobre un dels
millors violinistes de tots els temps i
un gran desconegut.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 ho-
res). Gratuït.

Paraná Ra’anga, una expedició del se-
gle XXI. Conferència de l’escriptor
Martín Prieto.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299, entresòl (19.30 hores).

Casus belli. Representacions del tre-
ball de fi de carrera d’Escriptura dra-
màtica de Marga Parrilla.
Institut del Teatre. Pl. Margarida Xir-
gu, s/n (avui i demà, 20 hores, diu-
menge, 18.30 hores). Entrada lliure.

Home. La cantant Esther Condal pre-
senta el seu primer CD amb JoanMo-
tera, contrabaix, Txema Riera, te-
clat, i Dani Comas, guitarra.

La Casa Elizalde. València, 302 (20.30
hores).

15è Banc Sabadell Festival Mil·lenni.
La cantant grega Nana Mouskouri
presenta Happy birthday Tour.
Palau de la Música Catalana (21 ho-
res). 18 euros.

Negro Spiritual Experience. El Sarrià
Gospel Choir ofereix un espectacle
de música, imatge, llum i color. 80
veus en directe que s’endinsen en els
escenaris històrics de l’esclavatge i la
lluita per la llibertat.
Teatre de Sarrià. Pare Miquel de Sar-
rià, 8 (21 hores). 7 euros.

Pinzellada flamenca. Concert de rum-
ba de La República Rumbera.
Centre cívic Besòs. Rambla Prim,
87-89 (21 hores). 3 euros.

Divendres musicals de l’Esmuc. L’en-
semble de música antiga DivinaMys-
teria presenta el programa Stylus
4.9, que inclou els discos Ingenium i
Apoteosis Viola Bastarda. 5 euros.
Sala Moragues del Born Centre Cultu-
ral. Plaça Comercial, 5 (21 hores).

Gospel. Concert solidari de gospel del
Cor Carlit, en benefici del projecte
Trenquem el Silenci.
Basílica de Santa Maria del Pi. Plaça
del Pi, 7 (21.30 hores). 10 euros.

Interior anglès. Representació d’a-
questa obra de Jordi Coca, a càrrec
de l'Associació Teatral El Partiquí. In-
tèrprets Eva Aguirre i Irene Sancho.
Direcció Ferran Rovira.
La Farinera del Clot. Gran Via de les
Corts Catalanes, 837 (21.30 hores). 7
euros.

Fragments. 15a edició del cabaret es-
cènic del Sandaru, amb teatre, músi-
ca, literatura, dansa, màgia, circ i
molt més. 4 euros.
Sala Sandaru. Buenaventura Muñoz,
21 (avui, 22.30 h, demà, 21 hores).

Barcelona

SABADELL (Vallès Occidental)
Testimoni de càrrec. Presentació
d’aquest llibre de Joaquim Nadal.
Llar del llibre. Sant Antoni, 20 (19.30
hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
ncara que no sem-
bli del tot evident
que la política i els
polítics actuals pu-

guin resultar inspiradors, en
aquest cas ho han estat: l’en-

frontament, a les
primàries del
PSOE, d’Alfredo
Pérez Rubalcaba i
Carme Chacón,
amb estils de co-
municació, de presentar-se i
dirigir-se al públic molt dife-
renciats, va ser la primera pe-
dra amb la qual Àngel Ama-
zares va construir Coaching,
una obra on dos candidats a
les primàries d’un partit ano-
menat Convergència Social
per la Democràcia participen

en un reality televisiu on rea-
litzaran les proves suggeri-
des pel públic sota les indi-
cacions del presentador més
popular del moment. Un rea-
lity per a la preparació del
qual comptaran amb dos co-
aches per entrenar-los.
La peça, que es pot veure

fins al 2 de març
al teatreTantaran-
tana, suposa el de-
but d’Helena Mi-
quel, cantant de
Delafé y las Flo-

res Azules i d’Élena, al teatre
–on, com no podia ser d’una
altra manera, també canta un
tema–, donant vida precisa-
ment a la coach del candidat
oficial del partit.
Un candidat encarnat per

Ferran Lahoz davant el qual
se situa l’aspirant Norma

Mercader, a qui dóna vida
Roser Batalla. Mercader és
una candidata molt natural
en la comunicació amb els
votants, a diferència de l’es-
pectacularitat que utilitza el
seu contrincant, però haurà
de buscar un coach en saber
que ha d’anar a un programa

que li provoca urticària.
L’autor i director de l’obra,

Àngel Amazares, assenyala
que en aquest sentit a la peça
hi ha una crítica al coaching i
a la política actual, on al final
els estils de comunicació són
intercanviables entre uns can-
didats i els altres, tots amb
fredor, distància i un vocabu-
lari semblant. Una forma de
comunicar-se que al final no
deixa aprofundir en les idees
ni veure els polítics que hi ha
al fons amb gaire diferència.c

Lolo Herrero,
Ferran Lahoz
i Helena
Miquel en
una escena de
Coaching

Per consultar sobre més activitats o per a informar-nos de la seva realització, cal entrar a: www.lavanguardia.com/agenda

JOAQUÍN ALCÁZAR

TELÈFONS
ÚTILS

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]La cantant de Delafé y las Flores Azules i d’Élena, Helena Miquel,
debuta al teatre amb ‘Coaching’, una obra en la qual dos candidats
en les primàries d’un partit polític s’enfronten, assessorats i entre-
nats pels seus respectius ‘coaches’, en un ‘reality’ televisiu on el
presentador només pensa a promocionar el seu llibre

‘COACHING’
Teatre Tantarantana

C/ de les Flors, 22. Barcelona
Fins al 2 de març

www.tantarantana.com

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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Més ofertes exclusives a www.subscriptorsdelavanguardia.com

I rebràs gratis l’assegurança d’assistència en Viatge RACC exclusiva per als Subscriptors de
La Vanguardia!

viatges.racc.cat

Gaudeix d’un 15% de descompte en la
prevenda de viatges de Setmana Santa
amb RACC Viatges
Escapa’t 4 dies a Dublín des de 192€, a Munic des de
231€, a Oslo des de 283€ i a Praga des de 318€*

Oferta vàlida per a viatges contractats entre el 17/02 i el 17/03 per viatges entre l’11/04 i el 20/04. *Descompte ja aplicat al preu final.
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Eldebut teatrald’HelenaMiquel
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