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Com gat i gos. Els protagonistes
d’aquesta obra estan a la vegada
dins i fora de l’escenari. En Nacho és
un dibuixant insaciable i els seus di-
buixos són la seva passió però tam-
bé són els seus amics ja que en Na-
cho ha trobat la manera de donar-
los vida i comunicar-s’hi. Els nens
gaudiran d’un espectacle en directe
a la vegada que descobriran no-
ves tecnologies dalt de
l’escenari. 8,5 euros.
Teatre Tantarantana.
Flors, 22, Barcelona,
Dissabtes, 18 h, diu-
menges, 12 hores.

Elmolinet màgic. La companyia
Engruna Teatre presenta a La-
Sala de Sabadell la seva últi-

ma producció, un espectacle de tite-
lles recomanat per a nens de 3 a 8
anys. Es tracta d’una versió màgica i
visual del conte homònim, protago-
nitzada per en Pit. 8 euros.
LaSala. Ronda de la Roureda, 24, Sa-
badell. Demà, 18 hores.

Les Aventures d’Aladí. El
Guasch Teatre se’n va
a Bagdad on, després

de pujar a la catifamàgi-
ca, l’Aladí anirà a buscar
la llàntia meravellosa

acompanyat de tots els
nens. L’amic Aladí, un lla-
dregot amb un cor im-
mens, no estarà sol. Un ge-
ni apareixerà i potser li con-
cedirà tres desitjos.

Teatre Guasch. Aragó, 140. Dissabtes,
12.30, 17 i 19 h, diumenges, 12.30 i
17 h. 10 euros.

Cinema.A la Filmoteca proposenUna
tarda amb Buster Keaton. Es projec-
taran quatre curts rodats durant l’eta-
pa més exitosa del còmic, que el va
situar a l’alçada de Chaplin, és a dir,
una estrella de primera magnitud
(avui i demà, 17 h, pl. Salvador Se-
guí, 1-9, Barcelona). Als cinemes Te-
xas tenim Animals United, de Rein-
hard Klooss (avui, 16 h, i demà, 12 i
16 h) i a la matinal del diumenge a
les 12 h: Les noves aventures de la
Caputxeta Vermella, Operació Caca-
huet i El meu veí Totoro (totes dobla-
des al català).

Barcelona ciutat

KBOOM! Jornades Culturals de Còmic i
Autoedició de Barcelona. Tercera edi-
ció d’aquestes jornades dirigides als
apassionats dels còmics amb confe-
rències, tallers, exposicions, debats,
zona fanzine i grans autors convi-
dats.
Espai Jove La Fontana. Gran de Gràcia,
190-192 (avui i demà, de 10 a 14 i de
16 a 21 hores). Gratuït.

Pen Show Barcelona 2015. Desena
edició d’aquest important mercat de
l’estilogràfica nova i antiga.
Hotel Montblanc. Via Laietana, 61 (tot
el dia). Entrada gratuïta.

Surf City. Primer festival artístic multi-
disciplinar que aglutina art, esport,
música, arts visuals, gastronomia,
moda i cinema.
Macba. Plaça dels Àngels (dia, d’11 a
21 h, 5 euros, i nit, de 20 a 2 hores,
12 euros)

Swing. Tarda de swing amb els Stradi-
xie’s. Gratuït.
Sala Oval del Museu Nacional d’Art de
Catalunya. Parc de Montjuïc (16 h).

9a Marató de Cant Coral. La Coral Ba-
luern organitza aquest trobada en la
qual intervenen vuit corals catala-
nes. Aportació voluntària destinada
a la Fundació Amics de la Gent Gran.
Teatre de El Centre de Gràcia. Ros de
Olano, 9 (de 17 a 21.30 hores).

Dissabtes de música clàssica. Duets i
àries d’òpera a càrrec de M. M. Fran-
cis Cook, soprano, J. Concepción, te-
nor, M.N. Devesa, piano. 19 euros.
MEAM. Barra de Ferro, 5 (17.30 h).

La calúmnia. Representació d’aques-
ta obra de Lillian Hellman. 6 euros.
Ateneu de Sant Andreu. Abat Odó, 71
(avui, 21.30 h, demà, 18.30 hores).

Cuerpos perfectos. Amb motiu de la
cloenda d’aquesta exposició de la fo-
tògrafa mexicana Thelma Pérez, hi
haurà un col·loqui entre la periodista
xilena Patsili Toledo i l’autora, i es
projecta el documental Las mujeres
de verdad tienen curvas.
BiblioMusiCineteca. Vila i Vilà, 76
(18.30 hores). Gratuït.

Fibonacci. El grup Línia Maginot pre-
senta en directe el seu disc.
FNAC L’Illa Diagonal. Av. Diagonal,
549 (19 hores).

Musicar Art & Language. Concert del
grup de percussió de l'Esmuc.
Sales del Museu de la Música. Lepant,
150 (19 hores). 5 euros.

Concerts en directe. Concert a càrrec
de De La Mar.
Fnac La Maquinista (19 hores).

Con dos cojines o Varios poemas. Es-
pectacle a càrrec de la Cia. Santor-
nem’hi.
Centre cívic El Sortidor. Plaça del Sorti-
dor, 12 (19.30 hores).

Benvinguda al Llegat del papa anun-
ciant la beatificació de sant Josep Oriol
el 1806. Escenificació de la rebuda
que es feu al correu del papa que por-
tà la carta de la beatificació de sant
Josep Oriol el 1806. Rua amb la Mu-
lassa del Pi.
Basílica de Santa Maria del Pi. Plaça
del Pi, 7 (19.30 hores).

El doctor Pa i Aigua: retaule de sant
Josep Oriol. Drama sacre sobre sant
Josep Oriol (Barcelona 1650-1702).
Més de 100 actors. Música en direc-
te. Per a tots els públics. Aportació
voluntària.
Basílica de Santa Maria del Pi. Plaça
del Pi, 7 (de 21 a 23 hores).

Orgue en Quaresma. Dominica in Lae-
tare. La prestigiosa concertista japo-
nesa Izumi Kando, organista titular a
laMartin Luther Gemeinde, de Barce-
lona, ofereix un concert d'orgue.
Parròquia Sant Miquel dels Sants. Esco-
rial, 163 (20.45 hores).

Noche de Tango&Algomás... Especta-
cle de tango amb Gabriel Vallone,
acompanyat pels músics Alejandro
Di Costanzo, piano, Mariano Olivera,
guitarra, Salvador Toscano, percus-
sió, i ballarins convidats.
Centre cívic Cotxeres Borrell. Vilado-
mat, 2-8 (21 hores). 10 euros.

Video killed the radio star. Sessió de
dj amb música dels vuitanta.
La Sonora de Gràcia. Riera de Sant Mi-
quel, 59 (de 22 a 3 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
a va matar no tant
perquè era seva com
perquèerael seupro-
jecte. Un projecte

que, ni més ni menys, havia de
redimir la humanitat, els ex-
plotats treballadors i, sobretot,
les sempre oprimides dones.
Però el seu projecte es va des-
viar, o això li va semblar a ella,
i va decidir posar-hi fi. I el seu
projecte era la seva filla Hil-
degart, que Aurora Rodríguez
vamatar de quatre trets el 9 de
juny del 1933. Fernando
Fernán-Gómezvaportar lahis-
tòria al cinema als setanta amb
Amparo Soler Leal, i Carmen
Domingovapublicar una fasci-
nant biografia el 2008:Mique-

rida hija Hildegart (Destino).
I ara lamateixaDomingoha

decidit adaptar al teatre aquell
assaig que connectava molt bé
el fascinant personatged’Auro-
ra Rodríguez amb l’ambient
de la seva època: des dels cor-
rents eugenèsics per aconse-
guir una millor espècie a l’alli-
berament de la dona o la lluita
republicana. Una adaptació
teatral en la qual el pes recau
sobre Teresa Vallicrosa i a la
qual acompanyen Neus
Pàmies com la seva filla i Jordi
Llordella, unperiodista queen-
trevistarà Aurora a la presó.
Tots dirigits per l’actor Pep
Molina i amb col·laboracions
de luxe que inclouen fins i tot
Mario Gas als llums.
Per Carmen Domingo –a la

qual Carme Portaceli dirigirà

també uns monòlegs titulats
Només som dones–, la mort de
Hildegart és terrible però és
l’anècdota. Perquè Aurora,
diu, és un d’aquests personat-
ges en la fina línia entre el geni
i la bogeria–després de l’assas-
sinat se li va diagnosticar para-
noia– que podria haver acabat
d’una altra manera. Ja va edu-
car el seu nebot i el va conver-
tir en un geni de la música. I
després va portar la seva filla a
ser un altre geni que als 18
anys sabia quatre idiomes, ha-
via estudiat Dret i Medicina
–en això volia que brillés per-
què guiés altres dones– i l’ha-
via visitat H.G. Wells, que vo-
lia emportar-se-la a Londres.
Fins que la seva mare va creu-
re que es desviavadel camí i va
posar fi al seu projecte.c

Si voleu publicar una activitat en aquesta pàgina o a
l’agenda digital de La Vanguardia, entreu i creeu el
vostre compte a: www.lavanguardia.com/agenda

Neus Pàmies, Teresa Vallicrosa i Jordi Llordella protagonitzen Yo maté a mi hija

TELÈFONS
ÚTILS

]Carmen Domingo ha adaptat al teatre el seu assaig ‘Mi querida
hija Hildegart’ sobre la fascinant història de la genial i embogida
Aurora Rodríguez i de la seva filla, el seu projecte més gran, a la
qual va assassinar. Teresa Vallicrosa, Neus Pàmies i Jordi Llordella
protagonitzen ‘Yo maté a mi hija’ dirigits per Pep Molina.
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‘YO MATÉ A MI HIJA’
Sala Muntaner

Muntaner, 4. Barcelona
Fins al 12 d’abril

www.salamuntaner.com

]Els robots de Brodas Bros arriben
demà al teatre Coliseum de Barcelo-
na, on faran una única funció. L’es-
pectacle BR2 transcorre l’any 2222.
La llum del sol ja no arriba a la terra
degut al canvi climàtic. El planeta
està totalment a les fosques. Els
robots BR2 són els encarregats de
divertir la humanitat i alimentar-la
amb la seva llum, creada a partir de
rajos solars, una llum que provoca
riures, salut i felicitat. A més, els
BR2 demostraran que també
saben ballar.
Teatre Coliseum. Gran Via de les
Corts Catalanes, 595, Barcelona. De-
mà diumenge, 12 hores. 18 euros.
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