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NEIXEN
El 17 d’abril, alguns
dels noms del mGn
de la cultura que van
nGixer sGn el pianis-
ta i compositor aus-
triac Artur Schnabel
(1882); I’escriptora
danesa Isak Dinesen
(1885); I’actor nord-
americ~ William Hol-
den (1918); la can-
rant mexicana Cha-
vela Vargas (1919); 
cineasta grec Theo
Angelopoulos (1935);
I’escriptor angl~s
Nick Hornby (1957) 
hi va hayer, el 2014,
una morL sonada,
I’escriptor colombi6 i
Nobel Gabriel 6arcia
M~rquez.

RAFOLS-CASAMADA
La Fundaci6 Vila Casas presenta ]a mostra
Pintura, amb obres d’Albert R~fols Casa-
mada (Barcelona, 1923-2009). Pintura re-
cull, al costat de fragments del dietari per-
sonal del pintor, gaireb4 quaranta obres en
qu4 l’artista dialoga amb la realitat a trav4s
dels silencis de la formai el color.
Museu Can Framis. Barcelona
De118 d’abril a117 de juliol

El Ramon Casas m~s secret
El Cercle del Liceu obrir~, amb motiu de
l’Any Ramon Casas, les portes de les seves
estances modernistes al p6blic amb una
gran exposici6 monogrgfica i in4dita cen-
trada en la figura de Jfilia Peraire, dona
i musa del pintor. Prop d’un centenar
dbbres, entre pintures, dibuixos, cartes,
documents i fotografies, m

Cercle del Liceu. Barcelona
A partir del 5 de maig

’PUNK’ AL MACBA
Punk. Els seus rastres en lhrt contemporani
6s un recorregut per la influ6ncia delpunk
en l’art actual. Hi s6n presents instal.la-
cions, rastres documentals, mfiltiples, foto
grafies, videos i pintura; a m4s, inclou una
secci6 documental sobre els orlgens del
punk i els seus rastres fins a l’actualitat.
Museu d’Art Contemporani de Barcelona
De113 de maig fins al 25 de setembre

CINEMA D’AUTOR
Les seccions del Festival Internacional de
Cinema d’Autor dd 2016 s6n: Direccions,
Talents, Transicions i Tribut a Andrzej Zu
laswski. La retrospectiva d’aquest any est~i
dedicada al director lituh Sharunas Bartas
[a la foto], que ser/l present a Barcelona per
presenrar la seva darrera pel-llcula, Peace to
Us in OurDreams, a la Filmoteca. m
Sales Aribau Club, Teatre CCCB, Filmoteca
de Catalunya i seu de la SGAE a Catalunya
Barcelona. Del 21 d’abril a I’1 de maig

MONTY PYTHON TORNEN
Terry Jones, director de La vida de Brian,
presenta una nova com4dia, Absolutamen-
te todo, en quh Terry lones, John Cleese,
Eric Idle, Terry Gilliam i Michael Palin
s6n uns alienigenes. E1 film el protagonitza
Simon Pegg i Kate Beckinsale.
Diverses sales de cinema
Estrena el 13 de maig

’GABO’ A ’SENSE FICCI(~’
Senseficci6, de TV3, estrena el documental
Gabo, la creaci6 de Garcfa M&quez, de Jus-

tin Webster, sobre l’autor de Cien a~os de
soledad, l~s una pel.licula que mostra el po
der de la imaginaci6 i segueix els ills entre
teLxit s de la vida i les obres de l’autor amb la
tensi6 narrativa d’una investigaci6.
TV3. 19 d’abril. 23.10 h

LLIBRERIES I LLIBRETERS
E1 programa Arts i oficis del canal 33 est~
dedicat ales llibreries i a l’ofici de llibreter.
E1 de llibreter 6s un ofici que requereLx
perspi&cia per entendre els gustos del lec
tor i coneixement del sector editorial Les
llibreries No Llegiu de Barcelona i La Gra-
lla de Granollers ens expliquen corn l’ofici
continuara sent el mateix malgrat que Fen
torn ser5 completament diferent.
Canal 33.21 d’abril. 22 h

’JUEGO DE TRONOS’, AGIRONADA
MovistarSeries estrena la matinada de124
a125 d’abril la sisena temporada de ]uego de
tronos, una temporada que ha estat rodada
en part a Girona. Es podrh veure en VOS i
al mateix moment que als EUA. ~
MovistarSeries. 24 d’abril

SANT JORDI, UN ANY MCS
Sens dubte la gran cita del rues, pe] que fa
als llibres, ~s dissabte 23 d’abril pels carrers
de tot el pals, arab els centenars de parades
de llibres que oferiran als lectors milers de
llibres. Un any m6s es podr~t triar i remenar
llibres de tots els g~neres per a consum per-
sonal o per regalar. I tamb~ tm any m& hi
haur~ l’anecdbtica competici6 per saber
qui s~mporta el tltol honorific de llibre i
autor m6s venut dd dia. Facin apostes. ~
Tot Catalunya. 23 d’abril

UNA NOBEL A LA FIRA LITERAL
Literal 2016, Fira d’idees & llibres radicals,
aquest any seguirg a Barcelona, al barri de
Sant Andreu dins del complex fabril Fabra
i Coats. Ser~. els dies 13, 14 i 15 de maig, el
divendres 13 inauguraci6 ids dies 14 i 15
la fira, les activitats i les exposicions. Dis-
sabre 14 es tindr~, per& el privilegi de la vi-
sita de l’escriptora i periodista bielorussa
Svetlana Aleks~mdrovna Aleksi~vitx,
premi Nobel de literatura.
Fabra i Coats, Sant Andreu, Barcelona
14 de maig, 1Bh

PL~,CIDO DOMINGO AL LICEU
Pl~icido Domingo protagonitza al Liceu
lbpera de Verdi Sim6n Boccanegra, sota la
direcci6 musical de Massimo Zanetti. Do-
mingo no hi ser/l en totes les representa
cions, nomds en tres de les vuit.
Gran leatre del ticeu. Barcelona
Dies 23, 26 i 29 d’abril

’THE RIVER TOUR’, A BARCELONA
Bruce Springsteen arriba a Barcelona amb
The River tour, associat a la capsa que es va
posar a la venda el Nadal passat, The ties
that bind. The River collection, versi6 am-
pliada del doble album dd 1980. La gira va
comen~ar el 16 de gener a Pittsburgh. ~
Camp Nou. Barcelona
Dissabte 14 de maig. 21 h

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA
La Unesco va decretor el 1982 que el 29
d’abril seria el Dia internacional de la dan
sa. Tindran lloc alguns actes grattfits al car-
rer, a c~rrec d’alumnes dels CEIP Alexan-
dre Gali, Mediterrania i Sant Joan Baptista,
la companyia Sore hi Dansa i el Casal In
fantil Barceloneta, entre d’altres.
Pla~;a Poeta Bosc&. Barcelona
Divendres 29 d’abril. A partir 15 h

FIRA DEL ClRC DE CATALUNYA
Des de11997 la ciutat de Reus desplega una
gran vela que cobreix carrers i places per
tal de rebre el Trapezi, la Fira del Circ de
Catalunya. Durant tres dies es podrfi veure
]’actuaci6 de m6s de vint companyies com
ara Circ Bover, Dulce Duca [a la foto], La
Banda de Otro, Animal Rdigion... ~
Diferents espais. Reus
De112 a115 de maig
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DUES FRIES
Tal dia corn avui, pe-
rb del 1964, es va
presentar al New
York World’s Fair el
mitic cotxe Ford
Mustang. El mateix
dia i any, Jerrie
Mock es va conver-
tir en la prirnera do-
na que va fer la volta
al rn6n en solitari vo-
lant. En concret, pi-
Iotant I’avioneta Spi-
rit of Columbu&
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