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BARCELONA
12.00JORNADA
Dia Mundial del Medi Ambi-
ent. La UOC organitza al
campus de la Pau una jor-
nada per celebrar el Dia
Mundial del Medi Ambient,
que se celebra demà, dis-
sabte 5 de juny.

19.30EXPOSICIÓ
Fine rats. La galeria CMTV
inaugura l’exposició Fine
rats, que exhibirà el treball
del grup d’artistes que
col·laboren en aquesta pu-
blicació. La revista, que va
néixer a principis d’aquest
any i que es distribueix
gratuïtament en ciutats
com Barcelona, Londres i
Madrid, és promotora del
moviment Low Brow, co-
negut com a hiperrealisme
o subrealisme pop. A l’ex-
posició hi participen ac-
tors com Sergio Mora, So-
zaku, Ibie, Sensible, An-
dreu Buenafuente i altres.
La mostra s’afegeix dins
les activitats del Segon
Festival de la Il·lustració i
l’Edició Independent de
Barcelona, que se celebra-
rà durant el mes de juny
per tota la ciutat.

21.00CONCERT
Vicente Freire. La sala Gol-
ferichs - El Xalet ofereix un
concert del cantautor bra-
siler Vicente Freire.
Aquest artista beu d’una
gran varietat de ritmes i es-
tils de la música del seu
país i s’endinsa en la con-
tundent vibració dels cants
afroindígenes del Brasil.
En aquest concert ens ofe-
rirà composicions pròpies i
també interpretarà can-
çons de Tom Jobim, João
Gilberto, Vinícius de Mora-
es i Caetano Veloso, entre
d’altres. Gran Via, 491.

22.00CONCERT
Ventiladors. Rumbes poc
conegudes, altres de crea-
ció pròpia, recitats de poe-
sia amb fons rumber i
molta improvisació for-
men l’espectacle Ventilant
la poesia, un projecte en el
qual participen David Tor-
ras i Rafalito Salazar (Ai Ai
Ai), Marc Menéndez (9
Son) i Ramon Torre, agru-
pats sota el nom de Carpe-
ta Blava. Dalt de l’escenari
es combinaran poesies
d’artistes coneguts i
també es farà poesia a
l’aire, una mena de poesia
que improvisaran a l’acte.
Es pretén fer partícip el
públic assistent amb inter-
accions públic/artista per-
què l’espectacle sigui més
dinàmic i amè. El concert
es podrà veure al C.A.T.

mada i Ensaladilla So In-
sistent, i que a banda de
l’acordió diatònic també
toca la trikitixa en forma-
cions musicals de caire
tradicional, posarà músi-
ca als poemes a la Prima-
vera Poètica de la Garriga.
L’acte es farà a l’Auditori
de l’Escola de Música.

L’HOSPITALET
DELLOBREGAT
21.00TEATRE
Bodas de sangre. En el cin-
què any del laboratori tea-
tral Patates amb Suc, el
Teatre Joventut de l’Hos-
pitalet de Llobregat pre-
senta el clàssic teatral de

(Centre Artesà Tradicio-
nàrius). Travessera de
Sant Antoni, 6-8.

CASTELLÀDELVALLÈS
18.00CONFERÈNCIA
L’impacte de la fatiga cròni-
ca el 2010. Amb motiu del
Dia de la Salut de la Dona,
el municipi organitza una
conferència sobre l’impac-
te de la fatiga crònica en les
dones d’avui i en el seu ni-
vell de vida. La conferència
es celebrarà a la seu del co-
mitè Bahá’í.

CASTELLDEFELS
21.00CONCERT
De l’òpera al musical. La

Coral de Cambra del Palau
de la Música Catalana, di-
rigida per Daniel Mestre
Dalmau, farà un concert
al Teatre Plaza de Castell-
defels. El concert, titulat
De l’òpera al musical, in-
clou obres de Paul Simon,
Andrew Lloyd Weber, Al-
bert Guinovart, Michael
Jackson i de diversos au-
tors clàssics. Plaça de
l’Estació, 4.

LAGARRIGA
22.00POESIA
Sang i fetge.Carles Belda,
un acordionista diatònic
que ha format part de
grups com Blat Segat, Po-

Federico García Lorca
Bodas de sangre. El tema
principal d’aquesta obra
dramàtica és la vida i la
mort, que tracta d’una
manera antiga i ancestral,
amb mites i paisatges que
introdueixen el lector
dins un món de foques
passions, de gelosia i
mort. C/ Joventut, 4.

MOLLETDELVALLÈS
20.00EXPOSICIÓ
Construccions líriques. Man
Ray i Leandre Cristòfol. El
Museu Municipal Joan
Abelló inaugura l’exposició
Construccions líriques.
Man Ray i Leandre Cristò-
fol. L’objecte i l’esperit
dadà. L’exposició s’estarà
a Mollet fins al 28 d’agost.
Tant Man Ray com Leandre
Cristòfol eren dos creadors
que rebutjaven l’escultura
tradicional i que apostaven
per crear “construccions lí-
riques”, objectes poètics
innominats on es reconei-
xien la rebel·lió i l’esperit
experimental. La mostra
es complementa amb una
proposta educativa adreça-
da tant al públic adult i fa-
miliar com a l’escolar. C/
Berenguer III, 122.

ELPRATDELLOBREGAT
18.30CONCERT
Coral Lo Llobregat de les
Flors. La coral S.C.R. Lo
Llobregat de les Flors ofe-
rirà un concert de sarsue-
les al Teatre Modern.
Plaça de la Vila.

PREMIÀDEDALT
21.30CONFERÈNCIA
El nostre Premià: una mira-
da enrere és el títol del
segon dels tres documen-
tals emmarcats en el pro-
jecte de recuperació de la
memòria oral de Premià de
Dalt. En aquesta ocasió, el
reportatge se centra en
l’evolució de Premià de
Dalt al llarg del segle XX;
en com ha anat creixent i
com s’hi han anat introdu-
int els serveis de llum, gas,
telèfon... La primera pro-
jecció es farà al Teatre de
Sant Jaume.

REUS
20.00EXPOSICIÓ
Modest Gené, un escultor
entre dos mons. El Museu
d’Art i Història de Reus in-
augura l’exposició Modest
Gené, un escultor entre
dos mons a la sala central
del Museu d’Art i Història.
L’exposició, comissariada
per Joan Abelló Juanpere,
es podrà visitar fins al 15
de gener del 2011, amb
entrada lliure. Plaça de la
Llibertat,13.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Concert
Diego Martín ofereix un
concert a la Sala Piano Blau
de Granollers (C/ Francisco de
Quevedo, 11) 22 h.
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Les nenes no haurien
de jugar al futbol
De Marta Buchaca.
Versus, 28 de maig.

No només les nenes,
tampoc els nens ni
ningú que tingui dos

dits de front! És un joc que
s’ha convertit en una igno-
mínia inadmissible: mentre
ens retallen el sou als que
sempre ens toca pagar, la cà-
fila multimilionària és into-
cable, i l’Estat que et xucla la
sang encara subvenciona els
onze energúmens que acu-
deixen a Sud-àfrica vestits
de roig. Marta Buchaca desa-
consella el futbol a les nenes
en una peça d’alta tensió
dramàtica, que només té
l’aparença de comèdia, però
que en el fons presenta la
tragèdia d’una de les xacres
socials més crues: la violèn-
cia de gènere.

La dramaturga i directo-
ra, que va presentar un
agredolç entreteniment al
Projecte T6 (A mi no em di-
guis amor), crea un impeca-
ble artefacte d’intriga situat
en la capsa de mistos que és
una sala d’espera d’hospital
on coincideixen tres famili-
ars (mare, filla, nuvi) de tres
persones (nena, pare, núvia)
que viatjaven dintre d’un
mateix automòbil quan han
patit un accident. Ningú no
sap de què es coneixien els
sinistrats, i els nervis de l’es-
pera posen al descobert les
flaques de cadascú. Una ra-
diografia de l’individualisme
malaltís propi del món con-
temporani, on tothom es
permet de jutjar el veí sense
saber-ne res, per la mera
aparença o moguts per la
caterva de prejudicis que
carregem. Una escalada de
suposicions i suspicàcies,
que es fa eco de l’espiral de
la sospita permanent i de la
sistemàtica difamació a què
s’aboquen aquestes màqui-
nes de corrosió de la demo-
cràcia en què s’han conver-
tit les TV privades, en mans
dels grans poders econò-
mics que així manipulen i
controlen la capacitat de de-
cisió de la societat. L’obra
arrossega l’espectador amb
un ritme tens i un estimu-
lant capgirament d’expecta-
tives, i funciona gràcies a
uns intèrprets convincents.

Crítica
teatre
FrancescMassip
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Marta Buchaca
crea un
impecable
artefacte d’intriga

Pi de la Serra interpretarà un repertori poc habitual ■ MARIA ANGELS TORRES

ElQuicoPidela
Serramésautèntic
BARCELONA
21.00CONCERT
Els multiinstrumentistes
i experts en blues Amadeu
Casas (guitarres, lap steel
guitar, mandolina, banjo)
i Joan Pau Cumellas (har-
mònica), acompanyen
aquesta nit Quico Pi de la
Serra a la sala Luz de Gas.
Serà un concert que es
preveu antològic. No sols
perquè el bluesman toca
dins un certamen que
sembla fet per a ell, el fes-
tival de Guitarra, sinó per-
què ha plantejat el con-
cert a nivell antològic, a
banda de tocar cançons
que normalment no inter-
preta en directe.

I és que Pi de la Serra, blu-
esman confés, és un dels
nostres cantautors més
veterans, i continua in-
combustible. El músic
barceloní presentarà al
Festival de Guitarra un
nou espectacle en el qual
recuperarà cançons que
feia temps que no inter-
pretava i que retraten di-
versos moments de la
seva vida. Hi haurà temes
que plantejaven jocs de
paraules per superar la
censura franquista
(Cançó en I, Merda), d’al-
tres que simplement tenia
moltes ganes de tornar a
cantar (Naufragi, Fernan-
da, Complicitat…) i alguns

blues propis i aliens, com
Guitar shuffle, de Big Bill
Broonzy, heroi particular
de Pi de la Serra. El nou
espectacle se suma al del
seu darrer disc, Tot (K In-
dustria, 2007).
Pi de la Serra és, per a
molts, el músic més ta-
lentós i vigorós de la seva
generació, la de la Nova
Cançó. El 1962 es va in-
corporar als Setze Jutges
i des d’aleshores ha pu-
blicat més de 20 discos,
amb un esclat inicial,
L’home del carrer
(1964), i un últim disc,
el ja citat Tot, que el
manté al capdamunt de
l’univers musical català.


