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wLibridata va fer pública
ahir la llista de llibres més
venuts per Sant Jordi en
220 punts de venda a Catalu-
nya, exceptuant les casetes
al carrer, dades que es dona-
ran a conèixer dilluns vi-
nent. L’única novetat resse-
nyable és la inclusió de La
veritat sobre el cas Harry
Quebert, de Joël Dicker,
entre els cinc primers en
ficció en castellà. Aquest
any no hi ha hagut un llibre
que destaqués sobre tots els
altres, per la qual cosa les
posicions finals, en espera
de la llista definitiva, encara
poden variar. / Redacció

Sant Jordi:Dicker
entra a la llista
demésvenuts

Mireia Sallarès projecta un cicle de
documentals a la plaçadelMacba

LISBETH SALAS

Imatge de la projecció deDe nens de Joaquim Jordà, divendres

wDins del projecte Le Camion de Zahïa. Conversations après
le paradis perdu, que Mireia Sallarès presenta al Macba, cada
divendres (fins al 23 de maig, a les 20 h) es projecten sobre el
camió aparcat a la plaça dels Àngels una sèrie de documentals
que reflecteixen la transformació de Barcelona en els últims
deu anys. Seguit d’un debat final, avui podrà visionar-se El
forat, de Chema Falconetti Peña, sobre el forat de la vergonya
al barri de la Ribera. / Redacción

wEl conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, va manifes-
tar ahir que en uns mesos
estarà en disposició d’anun-
ciar la creació d’“un mercat
on sigui possible portar tots
els programadors de dansa
del país”. “El principal objec-
tiu avui de la dansa a Catalu-
nya és crear feina –va afe-
gir–, perquè el talent el te-
nim però no sempre hi ha el
públic necessari perquè el
sector sobrevisqui i tingui
continuïtat”. Mascarell va
parlar de potenciar la dansa
de forma estratègica, en la
línia del Mercat de Música
de Vic, el Trapezi de Reus, la
Mostra d’Igualada, la Fira de
Tàrrega o la de Manresa.
“Falta un mercat per expres-
sar i exposar les millors pro-
duccions, i perquè els progra-
madors catalans puguin veu-
re el que s’està preparant”.
La conselleria va fer aquest
anunci en la presentació del
dia internacional de la Dansa
(29 d’abril), que enguany ret
homenatge al ballarí i mestre
de la dansa tradicional Joan
Serra, mort el juliol del 2013.
Serra fou impulsor de la im-
plantació de la dansa a les
escoles, mestre coreògraf de
l’Esbart Sant Cugat i director
de la Factoria Mascaró. Re-
cordant “la seva sintaxi” se
celebrarà el día 29 una acció
de dansa oberta a tota la ciu-
tadania, com la de l’any pas-
sat davant de la catedral de
Barcelona, però que aquest
any s’estén a Girona (dia 27),
Lleida i Reus. El centenar
d’activitats previstes es po-
den seguir a dansacat.org i
en una app. / M. Chavarría

wLa glamurosa parella forma-
da per la soprano Angela
Gheorghiu i el tenor Saimir
Pirgu, que va fer La bohème al
Liceu el 2012, ofereix avui un
concert de duos i àries amb
fragments de La Traviata,
Rigoletto, Un ballo in masche-
ra, L’elisir d’amore o Roméo et
Juliette. A principi de mes,
l’exigent diva romanesa –“no
accepto la mediocritat, la me-
va carrera és la recerca perma-
nent de la perfecció i crec que
en això no hi ha cap mal”– va
cancel·lar el segon concert
que tenia previst al Liceu, per
la qual cosa la d’avui és una
cita única. / Redacció
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Lipolàser3Dlipocontour+
pressoteràpia+massatgereductor
Redueix volum corporal amb un pla de 5 o 10 sessions de
lipolàser 3D lipocontour, pressioteràpia i massatge reductor,
els tractaments més eficaços per perfilar el teu cos

C/ Viladomat, 96 Barcelona

www.carmemarti.sociosg.com

Centre d’estètica Carme Martí

87%
Descompte

700€

Valor

€ 611€
Estalvi

€€ 89€
Preu

88%
Descompte

400€

Valor

€ 351€

Estalvi

€€ 49€
Preu

Somriusensecomplexes:
blanquejament+higiene
Recupera el blanc natural de les teves dents amb una higiene
i un tractament blanquejador dental LED Flax-white

C/ Alacant, 34 Barcelona

www.clinicagonzalezoliver.com

Clínica Dental Dra. Gonzàlez Oliver

AQUEST CUPÓ INCLOU

5 sessions de làser lipolític 3D lipocontour, pressoterà-

pia, plataforma vibratòria i massatge drenant

Més informació a Oferplan LV

AQUEST CUPÓ INCLOU

Higiene dental

Blanquejament dental LED Flax-white

PANORAMA


