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Troc troc. Espectacle interactiu amb
música i dansa en directe dirigit a
nens de 2 a 6 anys. 3,5 euros.
Centre cívic Urgell. Comte d’Urgell,
145-147 (17.15 i 18.15 hores).

Les melodies de les carbasses i del po-
blat. Agnès Agboton i Baba Maiga,
d’ATOT, expliquen contes africans
que parlen de carbasses acompa-
nyats de la música d’un instrument
de percussió molt especial.
Centre cívic Vallvidrera - Vázquez Mon-
talbán. Reis Catòlics, 16 (17.30 h).

Blues & Boogie-Woogie. Concert a
dos pianos a càrrec de David Giorcelli
i Lluís Coloma. 11 euros.
MEAM - Museu Europeu d'Art Modern.
Barra de Ferro, 5 (18 hores).

Toto puede pasar. La Cia. El mundo
de Toto y Nono presenta aquest es-
pectacle, dins del Setfiles 2014.
Centre cívic Drassanes. Nou de la Ram-
bla, 43 (18.30 h). Gratuït.

L’imperi de la llengua comuna. Guia
de l’imperialisme lingüístic espanyol.
Presentació d’aquest llibre de Juan
Carlos Moreno Cabrera.
Espai Contrabandos. Arc de Sant Cristò-
fol, 11-23 (18.30 hores).

Cors infantil i joves. Actuació del cor
infantil L’Esquellerinc de l’Agrupació
Cor Madrigal, el cor jove Musicor i
l’Insieme Vocale Nova Euphonia.
Centre cívic Pere Pruna. Ganduxer,
130 (19 hores).

Hits with tits. Il·lustradores i músics
que hi han participat presenten
aquest recopilatori de bandes feme-
nines emergents, i després concerts
de Pentina’t Lula i Las Desnortadas.
Centre cultural Albareda. Albareda,
22-24 (19 hores). Gratuït.

Amb la paraula cantada, els primers
anys de la cançó catalana contemporà-
nia. Conferència-concert de Miquel
Pujadó.
Llibreria Jaimes. València, 318 (19 h).

Cos: les identitats sexuals a la Xina.
Conversa amb Li Yinhe i Cui Zi’en.
CCCB. Montalegre, 5 (19 hores).

2a Setmana de les Arts. En el marc
d’aquesta setmana dedicada a par-
lar de L'estat de la Nació cultural,
Eduard Cortés parla avui de Cinema.
Fundació Jordi Sierra i Fabra. Carreras
i Candi, 80 (19 hores).

Catalunya i França: joiesmusicals. Con-
cert de cant i clàssica amb Laura
Gaya, violí, i Isabel Fèlix, piano.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (19 h).
Gratuït, reservar al: 933-237-790.

El amanecer del planeta de los simios.
Projecció d’aquesta pel·lícula de
Matt Reesves, 2014.
Fnac La Maquinista i Fnac Triangle (19
hores).

Filipines, l’Àsia més llatina. Conferèn-
cia a càrrec de Cristina Tino, tècnica
sociocultural i viatgera.
Centre cultural Can Fabra. Segre,
24-32 (19 hores).

El Conservatori baixa al Born. Concert
de Big Band i Brass Greu.
El Born Centre Cultural. Pl. Comercial,
12 (20 hores). Gratuït.

CinemadeGuatemala (3). Tercera ses-
sió de la retrospectiva dedicada al ci-
nema de Guatemala, amb la projec-
ció de VIP La otra casa d’Elías Ji-
ménez. Guatemala, 95’, 2007.
Cinemes Girona, Girona, 175 (20 ho-
res). 2,5 euros.

D.O. Autor. Concert a càrrec de Joan
Dausà, piano i veu. Gratuït.
Casa Elizalde. València, 302
(20.30 h).

La Màgia de la Veu. Acompanyat per
quatre joves jazzwomen, Joan
Chamorro presenta aquest especta-
cle. 18 euros.
Palau de la Música Catalana (21 h).

Danses a la plaça del Rei. Taller de pol-
ques (21.30 h) i balls amb Vegetal
Jam (22 h).

(in)fusión flamenca 2014. La compa-
nyia Aita Cia ofereix Ponderarte . un
espectacle de dansa de petit format
on a través del flamenc es veuen re-
flectits els sentits i les emocions.
Centre cívic Besòs. Rambla Prim,
87-89 (21.30 hores). 5 euros.

JOSEP SANDOVAL
Barcelona

LuisPardo, premiNacio-
nal de Mentalisme el
2004, va decidir afegir

una història amb argument al
seu espectacle. Va embastar
una història amb el pretext del
premi i ansiós de tenir real-
ment poders, pacta amb el Se-
nyorde laFoscor (DavidMore-
no, que apareix en vídeo) dis-
posar-ne per un període de
deu anys, al cap dels quals li
lliurarà l’ànima si no pot supe-
rar les trampes que l’hi anirà
col·locant.Hapassat aquell ter-
mini i una dona enigmàtica,
Mistress Minerva (amb Pardo
a l’escena) serà l’encarregada
de provocar les temptacions
que el mentalista anirà reso-
lent amb l’ajuda de la seva ha-
bilitat. I aquí apareixen els ris-
cos exhibint-hi les seveshabili-
tats. La camisa de força amb
bossa de plàstic al cap, la rule-
ta russa, les fulles d’afaitar en-
golides, trepitjar vidres, Pardo
venç tots els obstacles i el Se-
nyorde la Foscor culpaMiner-
va del fracàs i la destrueix. Pe-
rò Pardo s’ha enamorat deMi-
nerva i... com triomfarà l’amor
sobre les tenebres?
Aquesta és la incògnita que

es revela al final d’una història
quemanté amb l’ai al cor el pú-
blic, que intervé en l’especta-
cle com a subjecte pacient,
comprovant els estris de les
temptacions, com col·loquen
les bales d’aquesta ruleta rus-
sa, l’afilat de les fulles, els tan-
caments de la camisa de força,
però mai no intervenen direc-
tament en l’execució dels nú-
meros, les trampes que el nos-

tre protagonista
anirà superant da-
vant la sorpresa
dels desconcertats
espectadors.
Pardo se sent sa-

tisfet d’aquesta primera expe-
riència en la qual dramatitza
els seus exercicis, i on hi ha as-
sumit els reptes de productor,

director i men-
talista. A l’especta-
cle s’hi ha d’afegir
una filmació amb
diversos personat-
ges que confor-

men una trama que és el pre-
text perquè els seus trucs arri-
bin a l’espectador d’unamane-
ra diferent.c

Luis Pardo
venç les
temptacions
del mal, però,
triomfarà
en l’amor?
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]La Sala Muntaner rep Luis Pardo, un psicomag que presenta el
seu espectacle Paranoid (‘Al límit del seny’), que inclou la participa-
ció en directe de Mistress Minerva interpretant el seu propi paper,
així com de David Moreno com el Senyor de la Foscor, que apareix
en diferents vídeos que són el fil conductor de la història.

PARANOID (AL LÍMIT DEL
SENY)

Sala Muntaner
De dijous a dissabte, 22.45, i

diumenges, 20.30 hores

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