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Barcelona ciutat

La caiguda del mur de Berlín, 25 anys.
Exposició de 65 fotografies del fotò-
graf alemany Daniel Biskup.
Palau Robert. Passeig de Gràcia, 107.
Fins l’11 de maig.

Friday’s Blues.Dintre del cicle Les Nos-
tres Dives, concert amb Myriam
Swanson, veu, i Alejandro Di Costan-
zo, piano. Interpreten cançons d’Ella
Fitzgerald, Etta James, Sara Vaughan
o Rosemary Clooney.
Palau Gomis. Barra de Ferro, 5 (18 ho-
res). 11 euros.

Gaziel. Col·loqui sobre la figura i
l’obra d’Agustí Calvet Gaziel, amb
motiu del cinquantenari de la seva
mort. Hi intervenen Francesc Marc-Ál-
varo, periodista, Enric Juliana, direc-
tor adjunt de La Vanguardia, Manuel
Llanas, filòleg, i Plàcid Garcia-Planas,
periodista de La Vanguardia.
Institut d’Estudis Catalans. Carme, 47
(18.30 hores).

Alegria musical. La jove coral califor-
niana Orange County Youth Chorale
està de gira presentant una col·lecció
d'obres laiques i sacres, que abracen
500 anys de música coral.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (19 i
21 hores).

Coneguem elMón. Dintre d’aquest ci-
cle conferència De ruta pels Estats
Units, un road trip d’un any pels 50
estats dels EUA de la mà del fotògraf
de viatges Isma Monfort.
Centre Cultural Can Fabra. Segre
24-32 (19 hores).

El laberinto de los conflictos del Orien-
te Medio. Conferència de Tomàs
Aalcoverro, corresponsal de La Van-
guardia a l’Orient Mitjà.
IEMed. Girona 20 (19.15 hores).

Piano. Concert de piano a càrrec de
Jordi Querol, arquitecte. Interpretarà
peces de Chopin, Piazzolla i Grana-
dos i presentarà el seu llibre 25 car-
rers per gaudir Barcelona.
Sala d'actes del COAC. Plaça Nova, 5
(19.30 hores).

Barcelona on the Rocks 2. Presentació
d’aquest llibre de Fernando Muñiz i

Sergio Fidalgo, que estaran acompa-
nyats per, entre d’altres, Azagra,
Kiko Amat, Daniel Rojo, o Paco dels
germans Calatrava.
Arkham Comics. Xuclà, 16 (20 hores).

Capítol pilot. Concert de presentació
del nou àlbum de la banda barceloni-
na Manuela Kant. Entrada a 6 euros,
10 euros amb CD.
Upload Barcelona. Av. Francesc Ferrer
i Guardia, 13 (20.30 hores). 6 euros.

Mood i Bianca Castafiore. Concert
compartit d’aquestes dues forma-
cions.
La Lupita del Raval. Carretes, 48 (21
hores). 3 euros.

Reactable. El dj Carlazz mostrarà les
seves creacions fetes amb aquest ins-
trument electrònic. A continuació
mostrarà el seu projecte Hypnago-
gia, acompanyat per Vj MelanieWifi.
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (21.30
hores). Entrada lliure.

A Contrallum: Improadway. Improvi-
sació teatral i musical a càrrec de
MalRayo Impro. Gratuït, cal reservar
entrada trucant al 933-248-350.
Centre cívic Cotxeres Borrell. Vilado-
mat, 2-8 (22 hores).

Barcelona

SANT CUGAT DEL VALLÈS (V. Occ.)
Música de banda. La banda i el cor de
l'escola anglesa Hayes ofereixen un
concert amb peces clàssiques i músi-
ca amena per a tots els públics.
Monestir de Sant Cugat. Jardins del
Monestir, 1 (18 hores).

SANT JOAN DESPÍ (Baix Llobregat)
Jazz. Concert d’Andrea Motis & Joan
Chamorro & Josep Traver Trio.
Teatre Mercè Rodoreda. Major, 69
(22 hores). 17 euros.

Tarragona

TORTOSA (Baix Ebre)
Festival de Música Sacra. Concert del
quartet Sheherazade Ensemble, for-
mat per Cecilia Aymí, soprano, Jordi
Bonilla, oboè, Karen Martínez, vio-
loncel, i Rossend Aymí, orgue.
Església de Sant Jaume de Remolins.
Pl. de la Immaculada (20 h). Gratuït.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
l Teatre Nacional
de Catalunya ha
elegit com a eix de
la seva programa-

ció d’aquest any un dels con-
ceptes més candents de l’ac-

tualitat: la fronte-
ra, les fronteres.
Un concepte que
amara tota la seva
programació però
que es concreta,
sobretot, en un cicle de tres
obres que arrenca ara amb
Amarillo, una peça de la com-
panyia mexicana Teatro Lí-
nea de Sombra que porta
cinc anys representant-se en
teatres de tot el món i que
fins diumenge es podrà veure
a la Sala Petita del TNC. Una

funció en la qual sis actors re-
construeixen les empremtes,
els paisatges d’un home que
va sortir per creuar la
frontera que separa Mèxic
dels EUAperòmai no va arri-
bar a la seva destinació, com
ha succeït durant aquests
anys amb milers d’emigrants

dels quals no se’n
sap res.
El director

d’Amarillo, Jorge
Arturo Vargas, la
defineix com una

baixada a l’infern i un deliri
d’Eldorado. Una fantasmago-
ria, una instal·lació habitada
per la qual transcorren objec-
tes, cròniques i narratives
que, diu, “tenen a veure amb
la idea del cos absent d’un im-
migrant”. Amarillo, prosse-
gueix, és una ciutat de Texas

que va ser durant els anys sei-
xanta un imant d’atracció per
als emigrants, que anaven i
venien a treballar a la seva in-
dústria sense més problemes
per un trajecte que en canvi
ara és un dels caminsmés pe-
rillosos del món: com hi ha
molta més vigilància i un

mur altament tecnologitzat,
els emigrants transiten pels
terrenys més hostils dels
3.000 quilòmetres de fronte-
ra amb els EUA i es perden. I
les bandes criminals els asset-
gen tot el viatge. “Amarillo
–conclou el director– és una
mirada sobre aquesta violèn-
cia de la qual no es parla i so-
bre què fa que una persona
decideixi deixar el seu país.
PeròAmarillo també és el co-
lor del sol, del desert i d’Eldo-
rado, la terra promesa”.c

Raúl
Mendoza a
una escena
d’Amarillo, a
la Sala Petita
del TNC

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

ROBERTO BLENDA

TELÈFONS
ÚTILS

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

]‘Amarillo’, de la companyia mexicana Teatro Línea de Sombra,
arrenca el cicle que el Teatre Nacional de Catalunya dedica al concep-
te de frontera i que continuarà amb ‘Moro com a país’, del grec Dimi-
tris Dimitriadis i dirigida per Albert Arribas, i amb ‘Fronteres’, de Falk
Richter, Lluïsa Cunillé i Rafael Spregelburd

‘AMARILLO’
Teatre Nacional de Catalunya
Pl. de les Arts, 1. Barcelona

Fins el 13 d’abril
www.tnc.cat

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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SI TE DUELE QUE CADA AÑO MUERAN MILES DE CIVILES EN CONFLICTOS ARMADOS, LLAMA AL MÉDICO


