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Barcelona ciutat

Blanc i negre al Paral·lel. Exposició
amb motiu del dia mundial del Tea-
tre. Fotografies de Josep Tobella
Centre cívic Cotxeres Borrell. Vilado-
mat, 2-8.

Blanc sota negre. Treballs des de l'im-
perceptible / 2. Inauguració de l’expo-
sicióMar Arza: Lectures i consums....
Arts Santa Mònica. Rambla, 7 (19 h).

El poder transformador de les Ciutats
Educadores. Diàleg a càrrec d’Àngel
Castiñeira.
El Born Centre Cultural. Sala Mora-
gues. Plaça Comercial, 12 (18 hores).

Dones europees que han triomfat a
Hollywood. Dins del cicle Mites de
Hollywood, l’historiador i musicòleg
de cinema Joan Padrol aprofundirà
en la vida, personal i cinematogràfi-
ca, de les estrelles de la gran panta-
lla que han captivat generacions d’es-
pectadors.
Centre Cívic Urgell. Comte d’Urgell,
145-147 (18.30 hores).

III Club de lectura. Jordi Llavinamode-
ra aquesta sessió al voltant del llibre
Pura sang, d’Ada Castells.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés del
portal de l’Àngel (19 hores).

Club de lectura Fnac Arenas. Sessió al
voltant del llibre I el ressò de les mun-
tanyes, de Khaled Hosseini.
FNAC Arenas. Gran Via, 373-385 (19
hores).

Cervell(s): Autòmats, accidents i evolu-
ció sintètica. Primera sessió del cicle
El cervell, a càrrec del científic Ricard
Solé. Presenta Jaume Vilalta.
CCCB. Montalegre, 5 (19 hores).

Totes les estacions de França. Presen-
tació de l'obra d’Oriol Ponsati-Murlà,
guanyadora del premi Just M. Casero
2013.
Llibreria La Central del Raval. Elisa-
bets, 6 (19 hores).

Nobiliari general català. VolumV, famí-
lies catalanes, o d’origen català, enno-
blides per concessió de títol nobiliari.
1831-2013. Presentació d’aquest vo-
lum a càrrec d’Armand de Fluvià.

Llibreria Claret. Roger de Llúria, 5
(19.15 hores).

Tal comérem.Veïns i veïnes de La Dre-
ta de l’Eixample. a través de retrats
domèstics i d’estudi. Un projecte
col·lectiu de recuperació de lamemò-
ria històrica del barri.
Casa Elizalde. València, 302
(19.30 hores).

La plaga. Presentació del devedé de
la pel·lícula amb projeccions demate-
rial extra, i col·loqui amb la realitza-
dora, Neus Ballús.
Fnac L’Illa. Av. Diagonal, 549
(19.30 hores).

Si Beethoven em pogués escoltar. Pre-
sentació del primer llibre del popular
presentador Ramon Gener.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19.30 hores).

Chemineau chemine… Sessió de con-
tacontes en francès a càrrec de Clé-
ment Riot.
Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobra-
diel, 8 (20.30 hores). 6 euros.

Barcelona

SABADELL (Vallès Occidental)
El nét del pirata.Presentació d’aquest
llibre de Manuel Cuyàs.
Llar del llibre. Sant Antoni, 20 / Les
Valls, 29 (19.30 hores).

SANT CUGAT DEL VALLÈS (V. Occident.)
Eufòria. Presentació d’aquesta no-
vel·la de l’escriptor i periodista
Xavier Bosch.
Museu-Monestir. Jardins del Monestir,
1 (19.30 hores).

Tarragona

TARRAGONA (Tarragonès)
Dones refugiades: Coratge, Present i
Nous Horitzons. Diàleg moderat per
la periodista amaziga El-Kaissa Ould-
Braham, que conversarà amb Liliana
Zoranovic, professora bosniana que
va haver de fugir de la guerra en un
comboi humanitari l’any 1994, i Kat-
herine Garnica, exiliada colombiana,
sociòloga i experta enMediació Inter-
cultural i Violència de Gènere.
Institut Municipal d'Educació de Tarra-
gona. Av. Ramón y Cajal, 70 (19 h).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
a granmàgia dels di-
marts torna a La Se-
ca-Espai Brossa.
Els tradicionals Di-

marts màgics programats per
Hausson, en els quals una ve-
gada al mes el teatre veí de
Santa Maria del Mar presen-
ta en una sessió única il·lusio-
nistes de tot el món, reben
avui elmag francès BrunoCo-
pin, que actuarà per primera
vegada a Espanya. Es tracta
d’un il·lusionista a qui han ar-
ribat a anomenar l’Spider-
man del món màgic.
I és que Copin és conegut

per les seves sorprenents ha-
bilitats al terreny de les ani-
macions màgiques. Això és,
per la seva capacitat permou-
re a distància cartes i objec-
tes a un pam dels especta-
dors.Unamàgia deprop basa-
da en un prodigiós ús del fil
invisible, en el qual ell és tota
una autoritat i que li serveix
per atreure objectes com l’ho-
me-aranya. Encara que, a di-
ferència d’ell, ara per ara Bru-
no Copin no utilitza el fil per
desplaçar-se pel cel de la ciu-
tat d’edifici en edifici evitant
els embussos.
Copin fa tres dècades que

conrea aquesta tècnica amb
la qual ha creat centenars
d’il·lusions que semblen sim-
plement un miracle i que, a
més, sap vestir perfectament
ambhistòries seductores i po-
ètiques.Històries que, combi-
nades amb les seves il·lusi-
ons, causen gran impacte en
el públic. Relats com el del
truc de l’Efecte papallona, en

el qual explica
com el famós i in-
quiet lepidòpter
bat innocentment
les seves ales a
l’Àfrica i, dies
més tard, com a conseqüèn-
cia del seu aleteig, s’acaba
produint un huracà a milers
de quilòmetres d’allà. Concre-
tament, a l’escenari en el qual
es troba en aquell moment
Copin.
Aquest mag capaç de con-

vertir cartes de la baralla, ci-

garrets i altres ob-
jectes en les seves
marionetes, en ti-
telles amb les
quals és capaç de
posar en escena

veritables històries –com al
truc del casament–, portarà
avui a La Seca una màgia que
pren vida moltes vegades a
lesmateixesmans dels espec-
tadors que participen en la
funció, i els fa sentir que el
que estan vivint és, sense cap
mena de dubte, prodigiós.c

El mag
francès
Bruno Copin,
que avui
actua
a La Seca
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]Els Dimarts Màgics tornen a La Seca-Espai Brossa. El mag francès
Bruno Copin portarà aquest vespre al teatre veí de Santa Maria del
Mar les seves prodigioses animacions màgiques. Copin és capaç de
moure cartes, cigarrets i altres objectes a distància a les mateixes
mans dels espectadors, i crea la sensació d’un veritable prodigi

DIMARTS MÀGICS:
BRUNO COPIN

La Seca-Espai Brossa
11 de març a les 20.30 h

www.laseca.cat

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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