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Antipàtics
galeristes

L’

ICIC, és a dir, la Generalitat, ha donat
un ajut a una associació de galeristes perquè elaborin un estudi. L’objectiu és saber per
què no entra més públic als
seus establiments. Pregunto
alarmada al conseller de què
va tot plegat. En principi, la
idea no pinta gaire bé: sona
a diners públics altre cop invertits a generar titulars i
poca cosa més. Tresserras,
que és un home assenyat,
em veu venir de lluny i m’explica que l’estudi és imprescindible per trobar solucions
en un sector que és complex
i dinamitza l’economia catalana. D’acord, donarem un
bri de confiança a aquest
conseller, que dins la gamma
de consellers que hi ha i hi
ha hagut, és dels millors que
tenim. Per ara, però, mentre
no podem gaudir de la tan
preuada eina, ofereixo gratuïtament al país una hipòtesi de per què mai ningú no
entra a les galeries. Visc en
un barri que n’és ple i n’he
pogut elaborar un treball de
camp. Tal com apunta un
col·lega de la canallesca, el
principal motiu és que els
galeristes no saluden, no
somriuen, sempre fan cara
de pal. Naturalment, jo no
vaig pel món amb un vestit
d’Armani, ni la meva professió m’ho permet ni m’interessen aquestes exhibicions.
Potser si hi anés seria més
ben atesa. Tant se val. El cas
és que per anar trobant solucions a un sector que pot
fer aixecar el país, suggereixo que Cultura organitzi un
curs per als afectats anomenat Iniciació a l’actitud de
botiguer. Es tractaria d’abandonar el posat d’elitista esquiu i atrevir-se amb una actitud servicial. No se sap mai
qui hi pot haver dins una camisa de la temporada passada. Ai! Me n’oblidava. No es
pot generalitzar, hi ha galeristes que són tot somriure,
n’hi ha que fins i tot són unes
persones meravelloses...
D’acord?

Per als
melòmans
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Eva Garcia i
Siesto

● La soprano Isabel Rodríguez i el pianista
Ricardo Estrada fan un recital d’àries i cançons
italianes a la Sala Mas i Mas de Barcelona, amb
peces de Verdi, Bellini, Donizetti i Tosti. 18.00 h
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Cinema
Antoni Bassas
defensa la comèdia
‘El guateque’ al
CaixaForum

Exposició
‘Ravensbrück,
l’infern de les
dones’, a Caldes de
Montbui

Registra’t a www.avui.cat i consulta l’agenda completa i personalitzada d’actes culturals i de lleure dels Països Catalans
BANYOLES
19.00
● Conferència i col·loqui. Per
tal de celebrar el Dia Internacional per la Pau, aquest vespre
se celebra una conferència i
col·loqui que porta com a títol
Com educar els nostres fills per
la pau. La psicòloga clínica Desirée Arasa és l’encarregada de
dirigir l’acte. Museu Darder
(plaça dels Estudis, 2).
BARCELONA
10.00
● Exposició: Alphonse Mucha
(1860-1939). Seducció, modernitat i utopia. Mostra de
més de 200 peces de l’univers
prolífic d’aquest artista txec, un
dels creadors i difusors de
l’estil art nouveau, que va establir una iconografia eficaç vinculada a la modernitat publicitària. Es tracta de la primera
gran retrospectiva de la seva
carrera que reuneix cartells, fotografies, dibuixos, postals,
capses de galetes, joies i ceràmiques, entre d’altres objectes,
a partir dels quals Mucha es revela com un creador fotogràfic,
un dissenyador de joies i un
pintor allunyat de l’art nouveau. CaixaForum (avinguda
del Marquès de Comillas, 6-8).
17.30
● Cinema: El rumor de la
arena. Des de fa 30 anys,
180.000 refugiats sobreviuen
als campaments de Tindouf, al
sud-oest d’Algèria. Són sahrauís vinguts d’una regió que
s’havia anomenat el Sàhara espanyol, l’última colònia que Espanya va tenir a l’Àfrica. Avui,
aquell territori està sota ocupació marroquina i té un altre
nom: el Sàhara Occidental. Després de la invasió, el poble sahrauí va quedar dividit entre els
que van fugir i els que es van
quedar. Moltes famílies mai no
s’han tornat a reunir. Les Nacions Unides va endegar un programa de vols especials entre
els camps de refugiats i el territori. Durant quatre dies, els
sahrauís poden visitar els seus
familiars de l’altra banda. Jesús
Prieto i Daniel Iriarte narren en
forma de documental la història d’un d’aquells vols. Filmoteca de Catalunya (avinguda de
Sarrià, 33).
19.30
● Cinema: Elokuu. Film de
Matti Kassila sobre les últimes
reflexions de la vida al camp en
el seu millor moment, tot i ser
el principi de la seva decadència. Elokuu és una pel·lícula social: es respira un canvi en l’am-

bient, tot i que difícil de precisar. Cap dels personatges no és
simbòlic tret del protagonista,
un home de l’era de la transició,
que es desprèn de les seves arrels i lluita incansablement per
assolir un nivell cultural més alt.
Atrapat en un matrimoni infeliç,
les seves relacions a la ciutat
són desafortunades i decideix
tornar al camp per portar la suposada vida d’un gentleman.
Filmoteca de Catalunya (avinguda de Sarrià, 33).
Xerrada amb Antoni Bassas. El periodista és l’encarregat de comentar i presentar la
projecció d’una de les més emblemàtiques comèdies de la història del cinema, El guateque,
dirigida per Blake Edwards i
protagonitzada per Peter Sellers. L’activitat s’emmarca en el
cicle Cinema i humor: la comèdia de la meva vida. CaixaForum (avinguda del Marquès de
Comillas, 6-8).
●

Emma Vilarasau i Ramon Madaula conversen sobre el món del teatre al cicle ‘Parlem de...’
al cafè del Teatre-Auditori de Sant Cugat ■ TVC

20.30
● Actuació de Funking Chaos
a Bikini. Autodefineixen el seu
estil com emotional funk i mestissatge no llatí; un sentit de
l’humor evident, com evidencia
el nom del grup, per a una mescla a priori impossible de funk,
música disco, pop rock i R&B
amb influències com Jamiroquai, Red Hot Chilli Peppers o
The Cure. Funking Chaos formen part de la col·laboració del
BAM amb la plataforma de suport a grups locals Emergents +
a prop. Sala Bikini (avinguda Diagonal, 549).
22.00
● Cinema: Jeremiah Johnson.
Sydney Pollack dirigeix aquest
western de caràcter ecològic on
un antic combatent de la guerra civil americana fuig de la civilització per anar a les Muntanyes Rocalloses a viure estrictament com a caçador i
menjant fruits de la natura. En
aquesta experiència estableix
contacte amb les tribus índies i,
fins i tot, es casa amb una dona
índia. Robert Redford, l’alter
ego predilecte del cineasta, encarna aquí el personatge prototípic del cinema de Pollack, el
desertor de la història que tard
o d’hora es veu obligat a agafar
una postura o passar comptes.
Filmoteca de Catalunya (avinguda de Sarrià, 33).
CALDES DE MONTBUI
10.00
● Exposició: Ravensbrück,
l’infern de les dones. Mostra
sobre aquest camp de concen-

Robert Redford protagonitza el film ‘Jeremiah Johnson’, dirigit per Sydney Pollack, que es
projecta a la Filmoteca de Catalunya ■ MIQUEL ANGLARILL

tració i extermini creat el 15 de
maig de 1939 i situat a 90 km
de Berlín, on més de 123.000
dones de 40 nacionalitats diferents van ser internades i més
de 92.000 foren exterminades.
Biblioteca de Caldes de Montbui (carrer Santa Teresa, 3-5).
GIRONA
18.30
● Exposició: Vestits pel cinema. Des de la dècada de 1920,
quan els estudis de cinema van
començar establir els seus departaments de confecció de
vestits, el disseny de vestuari
ha jugat un paper important en
la història del cinema i ha contribuït a l’èxit de moltes pel·lícules. Amb l’objectiu d’atreure
l’atenció del visitant cap al
paper que desenvolupa el dis-

seny de vestuari en un film, la
mostra reuneix dissenys, vestits
i altres objectes originals procedents de l’excepcional col·lecció Maite Mínguez Ricard. Gilda,
L’últim emperador, Les amistats perilloses i Allò que el vent
s’endugué, són alguns dels
exemples representats a la
mostra. Museu del CinemaCol·lecció Tomás Mallol (carrer
Sèquia, 1).

història de Mèxic i de la seva situació actual. Al final de la sessió inaugural s’oferirà una degustació de productes mexicans. Centre Cultural de la
Mercè (pujada de la Mercè, 12).

SANT CUGAT
20.00
● Xerrada sobre teatre.
Emma Vilarasau i Ramon Madaula són els convidats del
cicle Parlem de... que organit19.00
za el Teatre-Auditori de Sant
● Sessió inaugural de la Pri- Cugat amb motiu del seu 15è
mera Setmana de Mèxic a Gi- aniversari. Els protagonistes de
rona. El Dr. J.M. Muriá presen- l’exitosa sèrie de televisió
ta aquesta conferència que Ventdelplà, explicaran la seva
porta per títol El drama de la trajectòria, les experiències, i
conquesta, l’explotació coloni- algunes curiositats sobre el
al i les contradiccions de la in- món de les arts escèniques.
dependència, en la qual repas- Cafè Auditori (plaça Centre Culsarà aspectes conflictius de la tural, s/n).

