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Barcelona ciutat

05 Posicions. Dintre d’aquest cicle
que vol ser una reflexió sobre el can-
vi de paradigma de la producció cul-
tural, de l’art i l’arquitectura, confe-
rència a càrrec de Juhani Pallasmaa,
arquitecte finlandès.
Sala d’actes de l’Escola Tècnica Supe-
rior d’Arquitectura . Av. Diagonal,
649-651 (12.30 h).

L’Antàrtida, el continent polsant. Inici
d’aquest cicle de 10 xerrades a càr-
rec de Josefina Castellví que pronun-
ciarà la conferència 1984: De Barce-
lona a l’Antàrtida. Els inicis d’una llar-
ga aventura.
Centre cultural Teresa Pàmies. Comte
d’Urgell, 145 (19 hores).

Humor humà. Tarda d’humor amb
l’actriu Carme Pla, de T de Teatre.
Biblioteca Clarà. Dr. Carulla, 22-24
(19 hores).

Lluites indígenes, transnacionals i
drets humans a Guatemala. Taula ro-
dona amb Joan Josep Nuet, diputat i
membre de la missió parlamentaria
sobre drets humans a Guatemala, i
Carmen Tacán, dirigent indígena.
Centre cívic Pati Llimona. Regomir, 3
(19 hores).

‘Otto e mezzo’ i Fellini. La pel·lícula
que conté totes les altres. Conferència
de Jordi Balló, professor i crític de ci-
nema. Reservar: info@laperla29.cat
Biblioteca de Catalunya. Hospital, 56
(19 hores).

Ciències i tecnologia. La sessió d’avui
d’aquest cicle du per títol Benvinguts
a la teràpia, i s’hi projectarà The
man with two brains (L’home amb
dos cervells), de Carl Reiner (Estats
Units, 1983, VOSE). Presenta Fernan-
do Vidal.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 ho-
res). Entrada lliure.

Fòrums Esarq 2013: Atmospheres. The
sense of the things. Conferència a càr-
rec d’Anne Holtrop, arquitecta.
Esarq-UIC. Immaculada, 22 (19 h).

Més enllà del fengshui: viatge al cor
de l’astrologia xinesa. Conferència a
càrrec de Montserrat Milian, consul-

tora de fengshui tradicional i astrolo-
gia xinesa. Entrada lliure.
Centre cívic Navas. Navas de Tolosa,
312 (19 hores).

Adopció: el retorn als orígens xinesos.
Xerrada a càrrec de Francesc Acero,
president de l’Associació de Famílies
Adoptants a la Xina, i JR Armadàs,
escriptor i periodista, autor del llibre
La flor de la prunera.
Casa Àsia. Av. Diagonal, 373 (19 h).

La teràpia amb aigua demar. Xerrada
col·loqui amb Albert Llaó, naturòpa-
ta, i Àngel Gràcia, veterinari.
EcoConcern-Innovació Social. Mare de
Déu del Pilar, 15 pral. (19.30 h).

Draps bruts. Presentació d’aquest do-
cumental sobre la corrupció a la sani-
tat catalana dirigit per Frederic Pahi-
sa, i realitzat per Carlos Collazos i Car-
los García Vera.
Llibreria Altaïr. Gran Via, 616 (19.30
hores).

30 minuts de música al museu. El pia-
nista Jordi Camell clou aquest cicle
amb un recital en el qual presenta el
seu últim disc Chopin Variations.
Pati Verger del Museu Frederic Marès.
Plaça Sant Iu (20 hores). 12 euros.

Violències íntimes. Conversa entre els
escriptors mexicans Emiliano Monge
i Carlos Velázquez, dos dels artífexs
de la renovació de la literatura mexi-
cana.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (20 h).

Clàssica a la Reial Acadèmia. Concert
a càrrec de Joan Ignasi Ferrer, viola, i
Ester Vela, piano.
Reial Acadèmia Catalana de Belles
Arts de Sant Jordi. Passeig Isabel II, 1
(20.15 hores).

Escriure a partir de l’experiència perso-
nal II. Lectura dramatitzada d’esce-
nes sorgides del curs de Ricard Gáz-
quez a càrrec dels seus autors.
Obrador de la Sala Beckett. Alegre de
Dalt, 55 bis (21.30 h). 3 euros.

Trombó. Alejandro Cantos ofereix un
recital de trombó amb obres de Lars-
son, Ropartz o Guilmant.
Col·legi Major Ramon Llull. Escola In-
dustrial. Comte d’Urgell, 187 (22 h).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

A
ra que és a punt de
publicar-se, el pro-
per dia 14, A, l’àl-
bumdel retorn, des-

prés d’una dècada de silenci,
de l’antiga integrant del grup

suec Abba Agnet-
ha Fältskog, arri-
ba a Barcelona
l’espectacle musi-
cal The world of
Abba, que encara
que estrenat l’any 2009 ater-
ra al Tívoli –des d’avui i fins
al 12 de maig– amb una pro-
ducció nova abans d’encetar
la gira per Amèrica Llatina
que realitzaran a l’octubre.
Producció nova i també can-
tant nova, perquè Noemí Ga-
llego ha estat substituïda per

Rebeca, que ja havia partici-
pat fa anys a un altremusical,
Grease.
Al costat de Rebeca actuen

Lorena Jamco, Antonio To-
más i Agustín Guerrero, a
més de cinc músics encapça-
lats per Jordi Pinyol i un ba-
llet de nou components amb

coreografies de la
cubana Orietta de
la Peña i la barce-
lonina Ainhoa
Muriz. Sumats als
audiovisuals cre-

ats a l’estudi Magic Light de
Las Vegas pel valencià Carlos
Menor, ofereixen una hora i
mitja d’espectacle que reu-
neix bàsicament les mateixes
cançons que elmusicalMam-
maMiaperò sense la seva his-
tòria, aconseguint així una
obra més econòmica per a

aquests temps de crisi on el
productor creu inviable acon-
seguir beneficis amb el for-
mat habitual dels musicals i,
a més, pensa que, de tota ma-
nera, la gent només busca les
cançons i les coreografies.
Així, proposen 17 conegu-

díssims temes d’Abba que

van des de Dancing Queen a
Knowing me, knowing you,
Mamma mia, The winner ta-
kes it all,Money money, Take
a chance on me, Gimme gim-
me, Super Trouper, Chiquiti-
ta, Waterloo o Thank you for
the music. Himnes que han
triomfat generació rere gene-
ració i que avui continuen
tan vius que el públic de The
world of Abba acaba cantant-
los dempeus al final de l’es-
pectacle gràcies a un medley
de comiat.c

Una imatge
de l’anterior
muntatge The
world of
Abba, ara al
Tívoli
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]Fins a 17 cançons del mític grup suec es canten a The world of
Abba, un espectacle que arriba avui al Tívoli encapçalat per la can-
tant Rebeca i que reuneix els temes del musical Mamma mia però
prescindint de la història que es va crear com a excusa per recórrer
de nou uns ritmes i unes lletres que mai no passen de moda

‘THE WORLD OF ABBA’
Teatre Tívoli

Casp, 8. Barcelona
Fins el 12 de maig

www.grupbalana.com

Gas Natural ....................... 900-750-750
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Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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