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La poesía en el arte

‘LLIBRE DE MERAVELLES’
Pere Gimferrer seleccionó
los textos de Ramon Llull y
Jaume Plensa diseñó la caja
de acero para este libro de
bibliófilo ilustrado con pinturas
del románico catalán.

Por VANESSA GRAELL
La palabra, la letra, como sustrato poético
de la escultura. Y un verso de William Blake
en Proverbios del infierno que siempre le
acompaña: «Un pensamiento llena la inmensidad». Cada obra de Jaume Plensa llena esa
inmensidad, en una búsqueda incansable
por alcanzar la belleza. Jaume Plensa no sólo recurre a la letra como materia para cincelar la piel de sus esculturas (en su taller,
tiene cajones repletos de distintos abecedarios: occiental, arábico, cirílico...), sino que
su obra exige cierto grado de introspección
casi mística, una experimentación en solitario que se asemeja al hecho literario. Sus esculturas son como sonetos: se leen, se imaginan, se sienten, se acarician.
«La pasión por el libro fue una cosa natural, espontánea. Mi padre era un gran lecSERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

JAUME PLENSA | Escultor

«LOS LIBROS SON COMO UNA CARTA
EN LA BOTELLA DE UN NÁUFRAGO»
tor, crecí rodeado de libros y de la cultura
visual de la letra. He intentado adaptarla,
juntarla como una materia más de mi creación», explica Plensa, ávido lector y bibliófilo. De Shakespeare (sus sonetos y, sobre
todo, Macbeth) a Elias Canetti (al que define como «un poeta de la palabra»), de El
cantar de los cantares («cuando lo releí a
los 40 no podía creer toda la poesía que
contiene», recuerda) a Stefan Zweig («su
forma poética es fundamental», opina). La
literatura es parte intrínseca de Plensa y la
inspiración para muchas de sus obras.
En los inicios de su carrera, en la década
de los 80, Plensa ya trató de atrapar la esquiva esencia literaria en el bellísimo El llibre de vidre (1982), que compuso a partir de
poemas de Toni Tàpies y del que apenas se
editaron una decena de ejemplares. Era un
volumen de cristal, frágil. «La obsesión por
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JO CONFESSO
Jaume Cabré
Proa
Precio: 26,90 €
9,99 € ebook
DUNA EPOPEYA

CONTEMPORÁNEA

PLENSA EN NOVELA
Uno de los
protagonistas de la
magna ‘Jo confesso’ es
el violinista Bernat
Plensa, el mejor amigo
del protagonista. Un
personaje cuyo nombre
está inspirado en el
escultor Jaume Plensa,
tal y como el mismo
Jaume Cabré confesó al
artista tras encontrarlo
en un concierto de la
‘Pasión’ de Bach en el
Palau de la Música. «Me
hizo una ilusión loca»,
admite Plensa, que está
releyendo ‘Jo confesso’.

el libro es fundamental en la vida de la persona. Un libro es diferente si lo cogen unas
manos u otras. Al pasar página, ¿cómo
puede ser que desaparezca el texto si forma parte de ti? Es un tema que me preocupaba mucho... Por eso quise hacer El llibre
de vidre, para ver el texto y tu mano al pasar la página y también la mesa, lo que te
rodea... Cuando me dicen que alguno se ha
roto no siento ningún remordimiento ni
tristeza: los libros también desaparecen
con los accidentes de la vida y de la persona», considera Plensa, que a lo largo de su
trayectoria ha creado varios libros de artista: Llibre de fusta (1984) con textos de Maria Josep Balsach en sus páginas de madera, Li (1987) con un poema de Jesús Ferrero, La neige rouge (1991) con versos en
francés escritos por él mismo, Love sounds
(1998) un libro-CD de poesía orgánica que
contiene el sonido de la circulación de la
sangre del artista y Llibre de meravelles
(2009), del que diseñó la caja y la cubierta
para la obra magna de Ramon Llull. Y este
año, Plensa recopila su última década de
creación en el libro-escultura 58 (la editorial Ártika ha lanzado 998 ejemplares en
numeración arábiga y 200 en numeración
romana).
La literatura siempre aparece como el
refugio del artista. «La poesía es un ámbito para respirar. Los libros son lugares a
los que siempre puedes volver y reencontrarte a ti mismo, porque los llevas dentro
de ti. Son como una carta en la botella de
un náufrago», admite Plensa sobre esa
necesidad vital, esa obsesión literaria que
le lleva a releer los textos. «Hay libros
que conviene releer regularmente a lo largo de la vida, porque un libro nunca es
igual, va cambiando igual que la persona,
lo redescubres, entiendes nuevos significados...», explica.
Como el inmortal verso de Blake, a Plensa le persiguen varias frases. Y unos versos de su admirado Vicent Andrés Estellés
(con el que pasó «tres días inolvidables en
Valencia») fue el germen para su instalación Siete poetas en Andorra. «Estellés definía al poeta como una persona en vigilia
en la larga noche de su pueblo: ‘i tu sols
estaràs despert, / i tu estaràs despert per
tots / no t’han parit per a dormir / et pariren per a vetlar / en la llarga nit del teu poble’», cita el escultor poniendo acento valenciano, mientras le traspasa un escalofrío (que también siente al recordar los
más bellos pasajes de El cantar de los cantares). «Ausiàs March ya hablaba de eso:
el poeta es el creador en vigilia que piensa
por todos nosotros, llena el vacío de la inconsciencia y de la cotidianidad que te va
destruyendo sin darte cuenta... El poeta te
abraza», añade. En sus Siete poetas, Plensa alzó sobre mástiles esculturas lumínicas
de forma humana (de día, de un blanco inmaculado en consonancia con la nieve de
los Pirineos), como si fuesen esos vigías
nocturnos que guían al paseante, atraen su
atención y le obligan a mirar al cielo. «Nos
vigilan desde arriba como pájaros que sobrevuelan nuestras conciencias. Son un
punto de referencia, de luz en el cielo, que
te obliga a mirar arriba porque si no siempre miramos el suelo», apunta. Y ahora cita a Brancusi: «Él decía que lo importante
no es crear, sino estar en el estado de creación, porque el hombre empieza a existir
en el momento en que es un deseo... Durante semanas y semanas esa frase me
persiguió, no podía olvidarla...».
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ANTONI BERNAD

cine
‘Tresors ocults’ Nou cicle que
recull pel·lícules recents que han
tingut poca repercussió i que inclou
col·loqui amb el periodista Eduardo
de Vicente i regals. Avui projecció
d’Amor bajo el espino blanco, de
Zhang Yimou. Cines Boliche.
Diagonal, 508. 20.00 hores. 5 euros.
Joan Argenté Projecció del
documental Argenté de Badalona,
que reflecteix el procés creatiu d’Oriol
Tramvia a l’hora de rendir homenatge
al poeta. Espai La Bàscula. Foc, 128.
A les 19.30 h. Gratuït.

exposicions
Mandales Inauguració de Mandales: arquitectura de la il·luminació,
amb obres de Pep Barco. La Casa
del Tibet. Rosselló, 181. 20.00 h.
Ilmondo Aquesta galeria fotogràfica
celebra el cinquè aniversari amb
una exposició dels artistes més
representatius d’aquests anys.
Calàbria, 178. Inauguració: 19.30 h.

n presidia la Fundació Joan Miró.
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Castellet en què li explicava que la
primera foto l’hi vaig fer estirada sobre una pell de vaca i que semblava
una escena de Charlot. Li va demanar que em digués que llencés les fotos. Llavors vaig anar mort de por a
ensenyar-li els retrats a Rodoreda. Li
van agradar tant que els va utilitzar
per a les seves promocions». H
33 ‘Catalans. Retrats’, d’Antoni Bernad. Editat per l’Ajuntament de
Barcelona. 20 euros. Es va presentar
al Saló de Cròniques el 13 d’abril.

FesTes
Sant Jordi Actes que completen
l’agenda de les pàgines 6 i 7:
3 Plaça del Palau de la Música.
Jazz i swing amb Rocio Seligrat i
Anscari Montori. 18.00 a 20.00 h.
3 Av. Sant Ramon Nonat. Sant
Jordi medieval amb jocs, contes i
tallers. De 16.00 a 20.00 h.
3 Pla de Nicolás Salmerón.
Trobada d’il·lustradors. De 10.00 a
14.00 i de 17.00 a 20.30 hores.
3 Plaça de Joaquim Pena.
Sardanes amb la Cobla Sant Jordi–
Ciutat de Barcelona. 12.00 h.
3 Escala d’incendis. Performance d’Alicia García per presentar el seu llibre de poesia Más
cicatrices me hacen más alta.
Parlament, 26. 19.00 hores.
3 Santa Coloma. Parades a la
plaça de la Vila, amb mostra de
dracs i sardanes (19.00 h).

Fires
Ars libris Avui obre aquesta fira
de l’edició contemporània, amb un
centenar d’expositors, conferències,
presentacions i la inauguració d’una
mostra de fotos realitzades per
l’actriu Jessica Lange. Arts Santa
Mònica. La Rambla, 7. De 13.00 a
20.00 hores. Avui, gratuït.
Llibres-art El Festival del Llibre
d’Artista converteix la plaça de Sant
Just en un espai de creativitat, amb
expositors, música i la instal·lació
Jardí secret. 12.00 a 20.00 h.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Antic Teatre Festa del seu 12è
aniversari amb taller infantil i la música
de Michele d’Alessio. Verdaguer i
Callís, 12. De 17.00 a 21.00 h. Gratis.
L’Hospitalet La Festa de la Primavera comença amb pregó del
cantautor Antonio Orozco (plaça de
l’Ajuntament. 20.00 h),toc d’inici i
desfilada de colles festives (rambla
de Just Oliveras. 20.00 h) i festival
d’humor amb Eva Cabezas (El Viejo
Piano. Major, 79. 23.00 h. Gratuït) i
Los Martínez (Dipòsit Legal. Santa
Anna, 14. 23.00 h. Gratuït).

música
Mixtur El Festival de Músiques
d’Investigació i Creació ofereix tres
dies de concerts i projeccions al
recinte Fabra i Coats. Sant Adrià, 20.
Avui, de 16.00 a 22.00 hores.
Concert: 7 euros. Dia: 12 euros.
‘En clau de Born’ Cicle poeticomusical amb Marcel Casellas i
músics de l’Esmuc. Born CC. Plaça
Comercial, 12. 19.00 h. Gratis.
Improvisada Blueproject Foundation
acull el concert Improvisació a tres,
amb Liba Villaveccia, Nuno Rebelo
i Eugene Martynec. Princesa, 57.
19.00 hores. Gratuït.
Autor La Bàscula convida avui
el cantautor Oriol Tramvia i el
guitarrista Lluís Xandri. Foc, 128.
20.30 hores. Gratuït.
Terrassa Tot creuant l’oceà, música
clàssica amb el Quartet Versus. Espai
musical. Ramon i Cajal, 60. 20.15 h.

Tarragona
conFerÈncies
Reus En l’activitat Reus, paisatges
literaris, Fina Masdéu recorrerà la
ciutat a través de textos literaris amb
imatges d’Andreu Ferré. Centre de
Lectura. Major, 15. 20.00 h.

Girona
música
360Fest Festival de propostes
musicals sorgides als instituts de
secundària, amb 10 bandes que
oferiran sis hores de música sense
interrupcions. Plaça dels Jurats.
De 16.00 a 22.00 hores. Gratuït.

Lleida
llibres
Tàrrega Presentació del llibre de
fotografies Tàrrega, realitzat per
Toni Prim i Jaume Solé. Casa
Consistorial. Plaça Major. 19.00 h.
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Luna

Maurizio Pollini

Torna la banda
nord-americana, que
actuarà a Bikini a les
20 hores.

El pianista milanès
actuarà al Palau de la
Música Catalana a les
20.30 hores.

BADALONA

món violent sense llei. La
posada en escena de Calixto Bieito –situada a un
cementiri de cotxes d’algun lloc al sud— defuig el
folklorisme associat a la
Carmen de Georges Bizet,
tot i que utilitza tòpics i
símbols patris per reivindicar la llibertat de la dona en un món masclista.
Tindrà lloc al Gran Teatre
del Liceu.

20.00 POESIA
‘Batecs, un passeig per
la poesia catalana’. Espectacle amb el qual es
clouran els actes de la diada de Sant Jordi a Badalona. Es tracta d’un espectacle poeticomusical, amb
música electrònica en directe composta expressament per a aquesta ocasió
i que pretén fer un passeig per la poesia catalana
des d’Ausiàs March fins a
Joan Vinyoli.

BARCELONA

20.00 / 22.00
CONCERT

BARCELONA

10.00
PORTES OBERTES
Sant Jordi a la
Biblioteca de
Catalunya. S’ofereixen
visites guiades de grup i
també visites lliures, amb
la possibilitat de seguir
l’itinerari amb codis QR
distribuïts per tot el recorregut i experimentar
en alguns punts la realitat
augmentada amb dispositius mòbils. Es poden veure exposicions i mostres
que exemplifiquen els rics
i diversos fons de la Biblioteca de Catalunya, un patrimoni que constitueix el
testimoni de la creació literària, artística i científica de Catalunya al llarg
dels anys.

BARCELONA

19.00 CONCERT
‘En clau de Born’. L’Esmuc i El Born organitzen
un concert interpretat
per Marcel Casellas que
tindrà lloc al Centre Cultural Born.

Tània Juste, autora del llibre ‘L’hospital dels pobres’, que es presenta avui, diada de Sant Jordi ■ ARXIU

La ciència i la cultura, solidàries
BARCELONA
PRESENTACIÓ

El recinte modernista de Sant Pau
vol festejar Sant Jordi, dia d’entrada gratuïta, amb una lectura pública del llibre L’hospital dels pobres, de Tània Juste. Els jardins
del recinte s’habilitaran com una
sala de lectura en la qual els visitants podran llegir fragments del
llibre entre les 11 i les 14 hores. La
lectura és terapèutica i, en aquest
cas, què millor que un relat que
transporta el lector a part de la

història de l’hospital, des de la
Santa Creu fins al conjunt arquitectònic de Domènech i Montaner.
Un passeig per la Barcelona de finals del segle XIX i principis del
XX. La lectura l’iniciarà l’autora
del llibre i tot seguit cedirà el testimoni als visitants. S’ha previst
que cada persona estigui un màxim de cinc minuts llegint. Joves i
no tan joves podran participar en
una iniciativa que el recinte modernista té intenció de repetir cada Sant Jordi, com una activitat

més d’aquesta jornada cultural
per excel·lència. La música també
tindrà el seu espai al recinte en
aquest dia. A les 17 hores, a la sala
Domènech i Montaner, la violoncel·lista Paula Sánchez oferirà un
concert en petit format. Els estudiants de sisè de medicina vendran roses a la porta principal del
recinte i Laie. Tània Juste i Gisela
Pou, autora del llibre La veu invisible, signaran exemplars de les
seves novel·les al llarg del matí.
REDACCIÓ

BARCELONA

21.30 CONCERT

BARCELONA
20.00 ÒPERA

‘Carmen’. Quan Prosper
Mérimée va donar al món
l’any 1845 el mite de Carmen la gitana, va esdevenir immediatament la
femme fatale, la dona independent que trenca totes les barreres imposades pels homes, el vers
blanc que posa en perill
les normes d’una societat
burgesa i patriarcal. Carmen, obrera, marginal,
seductora, viu i estima
com vol, i està abocada a
la tragèdia pel seu sentit
radical de la llibertat.
L’oficial Don José està obsessionat amb ella. Ha
confós la promesa d’una
nit d’amor amb un jurament d’amor etern. Per
ella s’endinsarà en un

Ana Rossi i Marcelo
Mercadante. La cantant
Ana Rossi, el bandoneonista Marcelo Mercadante i el guitarrista Gustavo
Battaglia estableixen un
sensacional trio on es fonen les sonoritats d’arrel,
les històries d’ahir, avui i
sempre i una inevitable
volença pel gènere que ha
marcat indefectiblement
la vida d’aquests protagonistes: el tango. Però el
seu no és un tango arqueològic ni tampoc pesa la
nostàlgia, sinó que és un
tango en permanent renovació, fresc, actual i
trencador. Sempre intenten sorprendre els seus
seguidors amb temes originals perquè així puguin
gaudir d’una bona estona.
Una prova més que els
clàssics no poden passar
de moda, perquè sempre
estan a peu del carrer i en
boca de tothom. Aquest
concert tindrà lloc al Jamboree de Barcelona.

Antonio Orozco celebra quinze anys de carrera ■ ARXIU

Mishima, un dels grups catalans de referència ■ ARXIU

L’hospitalenc Antonio
Orozco, seguint tradicions

Mishima i Mazoni celebren
el Sant Jordi a l’Auditori

20.00 CONCERT

21.00 CONCERT

L’HOSPITALET

Antonio Orozco serà l’encarregat de fer el pregó de
les festes de l’Hospitalet. El seu concert tindrà lloc a
la plaça de l’Ajuntament.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

BARCELONA

Els grups de pop Mishima i Mazoni, dos dels grans
representants del recent pop català, protagonitzen
el concert de Sant Jordi a l’Auditori de Barcelona.

‘Wild N Drunk’. Concert
a la Sala 2 d’Apolo de The
Booty Hunters. Els temes
que van sortir del seu
amor per la música d’arrels, però sobretot de les
seves ganes de compartir
i de ser germans per sempre, ens condueixen al
seu nou treball, l’excepcional Wild N Drunk. Un
disc ple de classe, d’essència outlaw, de referències
a grans com Waylon Jennings, Hank Williams III o
l’home de negre. La seva
profunditat i elegància,
converteixen temes com
Give em Cash o Garrote
Vil en essencials per entendre aquesta nova escena de música d’arrels que
va néixer Cookeville i s’està expandint per mig
món.
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Sandaran Cello
Quartet

JV &2 Moons

La formació musical
de Barcelona actuarà
avui al Harlem Jazz
Club a les 22 hores.

Actuaran al Petit Palau
(Palau de la Música
Catalana) a les 20 h.

VILAFRANCA

BARCELONA

L’Espinguet organitza
un concert. Oferirà el
que ja és el tradicional
concert de Sant Jordi. Els
tres grups d’infants del
cor (petits, mitjans i
grans) cantaran davant
del magnífic retaule gòtic
de la Mare de Déu i Sant
Jordi. El concert consistirà en una mostra del que
han treballat durant
aquest segon trimestre, i
com a preparació del concert de final de curs, i inclourà peces treballades
en la passada 48a Trobada Taller de Cors Infantils
de Catalunya i peces que
treballaran en el pròxim
Juguem Cantant, que
aquest any tindrà lloc al
Vendrell. Aquest esdeveniment tindrà lloc a l’església de Sant Francesc
de Vilafranca.

왘 Almeria

18.30 CONCERT

TARRAGONA

09.30
PORTES OBERTES
Diada de Sant Jordi al
Museu Nacional de
Tarragona. Amb motiu
de la diada de Sant Jordi,
el MNAT organitza una
jornada de portes obertes
a tots els centres que depenen del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona: Museu Arqueològic,
Museu i Necròpolis Paleocristians, Vil·la romana
dels Munts i Vil·la romana
de Centcelles, que es podran visitar de manera
gratuïta en el seu horari
habitual, a més de l’exposició Deltebre I. Un episodi del setge i de l’ocupació
de Tarragona (18111813), a la sala d’exposicions temporals del
MNAT.

amb Nina i Mariona Castillo. Horaris: de dijous a dissabtes,
22.00, i diumenges, 20.00. Fins
al 26 d’abril La rateta, diumenge,
a les 12.00. Estrena el 28 d’abril
Happy love o love story!.

TEATRE

Teatre, Sant Lluís, 64.
Invasió subtil i altres contes. Tres
úniques funcions! 24, 25 i 26
d’abril, a les 20.00.

왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. El curiós incident del gos a
mitjanit, de Mark Haddon, dir.
Julio Manrique. Prorrogat fins al
24 de maig.

Teatre, Paral·lel 59. Maldita fortuna. Horaris: dimecres,
dijous i divendres, 20.30, dissabtes, 18.00 i 20.30, i diumenges,
18.00.
왘 Apolo

왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Tot pels
diners 1. Mammón, de Nao Albet
i Marcel Borràs. Fins al 26
d’abril. Última setmana! Frank V
(opereta d’una banca privada),
de Friedrich Dürrenmatt & Paul
Burkhard, direcció Josep Maria
Mestres. Fins al 17 de maig. Divendres 24 d’abril, col·loqui després de la funció. Sobretítols en
castellà i anglès cada dissabte.

왘 Aquitània

Teatre, avinguda
Sarrià, 31-33. Tributo Pepe Rubianes. Horaris: divendres i dissabtes, 20.15, i diumenges, 17.45.
Orgasmos, la comedia. Horaris:
dijous, 20.30; divendres, 22.00;
dissabtes, 18.00 i 22.00, i diumenges, 19.30.
왘 Biblioteca

de Catalunya,
Hospital, 56. La Perla presenta
Una giornata particolare, d’E.
Scola. Dir. Oriol Broggi. Horaris:
de dimecres a divendres, 20.30;
dissabtes, 18.00 i 21.00, i diumenges, 18.00.
왘 Círcol

Maldà, C. Pi, 5. Cicle
Maldà 1700. Aquellos días azules, de Marc Artigau.
왘 Club

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. Doble programació: Animals de companyia. Horaris: de
dimecres a divendres, 20.00;
dissabtes, 17.30 i 20.00; diumenges, 17.30. I David Guapo.
Horaris: de dimecres a divendres, 22.00, i diumenges, 19.30.
왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Toni Moog
Follamigas. Horaris: de dijous a
dissabtes, 22.30; diumenges,
20.00. Confessions de dones de
30. Horaris: de dimecres a divendres, 20.30, dissabte, 18.00 i
20.30, i diumenge, 18.00.
왘 Condal, Av. Paral·lel, 91. Fins

al
26 d’abril, El Brujo a El Lazarillo
de Tormes. i del 29 d’abril al 10
de maig a Mujeres de Shakespeare. Horaris: de dimecres a divendres, 20.00; dissabtes, 18.00
i 21.00, i diumenges, 18.00. I en
doble programació Las noches
del club de la Comedia. Dissabtes, a les 23.30.
왘 Goya,

Joaquim Costa, 68. Fins
al 3 de maig, Lolita Flores és "la
Colometa" a La plaza del diamante, de Mercè Rodoreda, dir.
Joan Ollé. Horaris: de dimecres
a dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.00. En doble programació, el
divendres 25 d’abril Oswaldo Di-

La barrila de l’Avi

L’AVI

L’actriu Lolita Flores en un moment de la representació ■ SERGIO PARRA

Lolita Flores és ‘la Colometa’ al Teatre Goya
L’actriu Lolita Flores interpreta al Teatre Goya, fins al 3 de maig, l’obra de Mercè
Rodoreda La plaça del Diamant, un monòleg interior, dur, costumista i punyent,
ple de simbolismes, dirigit per Joan Ollé.

왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Carmen,
de Richard Wagner. Dies 23, 26 i
29 d’abril. Òpera: I due Foscari
(versió concert). Dies 30 d’abril i
3 de maig.
왘 Guasch

Teatre, Aragó 140. Infantil: Sant Jordi i el drac. Horaris: dissabtes, 12.30, 17.00 i
19.00, i diumenges, 12.30 i 17.00.
Adults: Amantes descontrolados. Dissabtes, 25 d’abril, 2, 9,
16, 23, 30 de maig i 6, 13 de juny.
Diumenges, 26 d’abril, 3, 10, 17,
24, 31 de maig i 14 de juny. Horaris. Dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00.
왘 Jove

Teatre Regina, Sèneca
22. Infantil: De l’11 d’abril al 3 de
maig. Horaris: dissabtes, 11 i 18
d’abril, a les 18.00; diumenges,
12 i 19 d’abril, a les 12.00; i els
dies 25 i 26 d’abril i 1, 2, i 3 de
maig, a les 18.00. La Cia. La Petita presenta El gat amb botes, comèdia musical.
왘 L’Antic

Teatre, Verdaguer i Callis, 12. El baile no acaba aquí,
d’Helena Lizari. Dies 24, 25 i 26
d’abril. Horaris: divendres i dissabte, 21.00, i diumenge, 20.00.

Hospital, 51. Els veïns
de dalt, de Cesc Gay amb Pere
Arquillué, Àgata Roca, Nora Navas i Jordi Rico. Horaris: de dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 18.00 i 21.00; i diumenges, 18.00. I en doble programació: OFF Romea: prorrogat, fins
al 16 de maig, Waikiki Honolulu,
dramatúrgia i direcció de Paul
Berrondo, amb Borja Espinosa i
Joel Minguet. Horaris: divendres,
22.30; dissabtes, 22.45 (dia 25,
no hi ha funció), i diumenges,
20.00 (dia 26, no hi ha funció).
Cicle Solos: dilluns 27 d’abril,
amb Antonio Dechent, a les
20.30.
왘 Romea,

왘 Sala

Puntual, Allada Vermell, 15.
Sant Jordi, la princesa i el drac,
d’Eugenio Navarro - La Puntual.
A partir de 3 anys. Horaris: divendres i dissabtes, 18.00; i diumenges, 12.00 i 17.00.

Atrium, Consell de Cent,
435. Coses nostres, de Ramon
Madaula. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Infantil: Els llobatons, de
Christophe Sainsot Tintou. Horaris: diumenges 26 d’abril i 3 de
maig, 12.00.

왘 La

왘 Sala

왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Magic Tribute, de
Hausson, Sala Brossa. Horaris:
de dimecres a dissabtes, 21.00, i
diumenges, 19.00. Les dominiques, Sala Fregoli, fins al 24
d’abril. Horaris: de dimecres a
divendres, 20.00.
왘 La

Villarroel, Villarroel, 87.
L’última trobada, de Christopher
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Hampton, basada en la novel·la
de Sándor Márai, versió i direcció d’Abel Folk, amb Abel Folk,
Jordi Brau, Anna Barrachina.
Horaris: de dimarts a dijous,
20.30; divendres, 21.00; dissabtes, 18.00 i 20.30; i diumenges,
18.00. I en doble programació:
els divendres, a les 23.00, Mónica Pérez i Jordi Rios a 1.000
merdes de gags. El dissabte 25
d’abril María Juan a Treinta y...
¿cuantos?, a les 23.00. I el diumenge, 26 d’abril a Álex Clavero a #MiMadreEsTrendingTopic,
a les 20.00.

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Fins al 10 de
maig, Blau, de Ferran Joanmiquel. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.30, i diumenges,
18.30.
왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
Idiota, de Jordi Casanovas, dir.
Jordi Casanovas. Fins al 14 de juny. Horaris: de dimecres a dis-

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala Petita: Purga, de Sofi Oksanen. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.00; i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

BARCELONA TEATRE

gón a Diálogos en 3D, a les
23.30. I el divendres 1 de maig,
Ultrashow amb Miguel Noguera,
a les 23.30.

왘 Teatre

sabte, 20.30; i diumenges,
18.30. I Luis Pardo, a En tu mente. Fins al 17 de maig. Horaris: de
dijous a dissabte, 22.45, i diumenges, 20.30.
왘 SAT!

Teatre, Neopàtria 54. Infantil: Els tres porquets, de la
Cia. Dreams Teatre. Horaris: dissabte, 17.30 i diumenge, 12.00 i
17.30.
왘 Tantarantana

Teatre, carrer
de les Flors, 22. Del 3 al 26
d’abril, La Calòrica presenta Sobre el fenomen de les feines de
merda. Horaris: de dimarts a dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Familiar: del 4 al 26
d’abril, Fes-t’ho Com Vulguis
presenta Aquarel·la. Horaris: dissabtes, 18.00, i diumenges,
12.00.
왘 Teatre

Akadèmia, Buenos Aires, 47-49. La revolta dels àngels,
del 9 al 26 d’abril. Horaris: de dimecres a diumenges, 20.30.
Martiri ,dies 18, 19, 25 i 26
d’abril. Horaris: dissabtes i diumenges, 18.00.

Poliorama, La Rambla,
115. Últimes setmanes, fins al 3
de maig, de Polònia, el musical.
Horaris: dijous, 20.30; divendres, 21.30; dissabtes, 18.00 i
21.00, i diumenges, 18.00. A partir del 6 de maig, Nancho Novo
serà El cavernícola.
왘 Teatre

Victòria, Paral·lel, 6769. Dagoll Dagom presenta Mar i
Cel. Horaris: dijous, 20.30; divendres, 21.30; dissabtes, 17.30 i
21.30, i diumenges, 18.00. Dilluns 13 d’abril, funció especial
per celebrar les 1.111 funcions
amb un espectacle únic, Festa
1.111 funcions, a les 21.00.
왘 Teatreneu,

Terol, 26 (Gràcia).
Sala cafè-teatre: Agencia matrimonial, a les 20.30; i Baño de
chicas, a les 22.00. Sala Xavier
Fàbregas: ImproShow, a les
21.00.
왘 Versus

Teatre, Castillejos, 179.
Fins al 26 d’abril, Cloaca, de Maria Goos. Horaris: de dijous a
dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.00. I fins al 10 de maig, Iupi,
titelles, de Cia. TitereArte. Horaris: diumenges, 12.00. I de l’1 al 3
de maig, Parasceve, de Blai Bonet. Horaris: divendres i dissabte, 20.30, i diumenge, 18.00.

왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Doble programació. Nues. Horaris: de dimecres a divendres,
20.30; dissabtes, 19.00 i 21.30; i
diumenges, 19.30. Gisela y libro
màgico. Horaris: dissabte, 17.00,
diumenge, 12.00 i 17.00.
왘 Teatre

Coliseum, Gran Via,
595. La gran ilusión. Horaris: de
dimecres a divendres, 21.00, dissabte, 18.30 i 21.30, i diumenge,
18.30.
왘 Teatre

del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. 50 sombras de Andreu,
divendres, 23.00, i diumenge,
20.30. 3, 2, 1, Impro, dissabte,
20.00. Detectives Martínez, dissabte, 22.00. Infantil: Màgia Júnior, dissabte, 17.30, i diumenge,
17.00.
왘 Teatre

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. Mares i
filles, de Clara Peya i David Pintó
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AGENDA
 CONCERT

The Booty Hunters  El nou disc
de la banda dels germans Xavi i Jordi Ollé
Wild N’ Drunk sona
avui en concert a la
sala Apolo dins del
cicle Stash! R’n’R
Club. Sala Apolo. Nou
de la Rambla, 113. Avui
a partir de les 21.30 hores. Preu de les entrades: 8 euros. www.sala-

apolo.com.

alana en els gèneres pop i folk.

IBAI ACEVEDO

guitarres

gruix de concerts del dia
a de 12.00 a 20.30 hores

atarres
Jordi Club

enta per la Diada
sc BigBang sota
ant Jordi, al Sant
.00 hores; 14 euconcert dóna el
a a la gira de preest tercer treball
es pot descarrea lliure. És la conostals (2013).

A més de música en viu, altres formacions i solistes
signaran llibres i discos, des
de Pau Riba a Gerard Quintana, Santi Balmes de Love
of Lesbian, Jaume Sisa, Xarim Aresté, Joan Miquel Oliver, Quico El Célio El Noi i el
Mut de Ferreries, David Carabén de Mishima i el periodista i crític musical Jordi
Bianciotto. Rosselló, 515. Avui
de les 12.00 a les 20.30 hores. Aforament limitat.www.damm.es.
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Mazoni  El passat
dissabte, Mazoni va
obrir la nova gira de
desè aniversari, Totes les històries que
hem viscut. Avui arriba el segon dels concerts a l’Auditori de
Barcelona i en companyia dels Mishima.
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EXPOSICIÓN 
INAUGURACIÓN

Jessica Lange
a través de sus
fotografías
Mito del cine de los 80’s.La
actriz estadounidense Jessica
Lange será parte activa de la
Diada de Sant Jordi. La oscarizada intérprete de Hollywood visita Barcelona para
inaugurar hoy una exposición
de imágenes suyas «intimistas y emocionales» en el Centre d’Arts Santa Mònica
(CASM). La muestra Unseen
se instala hasta el 28 de junio
y expone imágenes que Lange ha captado en sus viajes a
países como México, Italia,
Rusia o Finlandia.
La intérprete toma sus fotografías en blanco y negro

Lepant, 150. Avui a partir de les 21.00 hores.
Preu de les entrades:
de

21 a 25 euros.
www.audiori.cat.

Arcadi Volodos
El pianista substitueix avui al milanès
Maurizio Pollini, llegenda viva d’aquest
instrument, que no
ha pogut tornar al
cicle
Ibercamera
després de set anys
d’absència a causa
d’una tendinitis. Palau de la Música, 4. Avui
a partir de les 20.30 hores. Preu: de 27 a 112
euros. Més informació:

www.palaumusica.cat.

Lange, ayer, en Barcelona.

EFE

con una cámara Leica. «Como el cine, la fotografía tiene mucho que ver con mirar
y estar presente», comentó
ayer Lange en la presentación
de la muestra. Añadió ante
los medios que para ella hacer instantáneas es «estar al
otro lado de la cámara, dejar
de ser la actriz, la protagonista y pasar a ser invisible».
CASM. La Rambla, 7. Hasta el 28 de
junio. Entrada libre. www.artssantamonica.cat.

