
<<Agenda Concert de Big
Mama & The Crazy
Blues Band
A la sala Jamboree de
Barcelona, a les 21 h.

<<

Espectacle de màgia
El Mag Lari combina
humor i trucs davant
de l’Ajuntament de
Constantí, a les 20 h.
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BARCELONA
19.00 CONCERT
Piano. La Pedrera de Ca-
talunya Caixa (pg. de Grà-
cia, 92). Concert a càrrec
de Marija Ivanovic (pia-
no). També a les 20h i
21 h. La jove pianista sèr-
bia, amb més de 30 títols
sota el braç, ofereix un
programa que va del clas-
sicisme al romanticisme.

BARCELONA
21.00 CONCERT
Història d’un amor. El
Palau de la Música s’atre-
veix amb una mescla ago-
sarada: fragments de Tu-
randot, de G. Puccini,
amb cançons populars fla-
menques i Amor Brujo de
Falla, entre d’altres (c. Pa-
lau de la Música 4-6).

BARCELONA
21.00 CONCERT
Big Mama & The Crazy
Blues Band. De la can-
tant es diu que és la veu
del blues catalana, i estarà
acompanyada per l’har-
monicista Víctor Puertas
i una base rítmica molt
potent. A la sala Jambo-
ree (pl. Reial, 17). També
a les 23 h.

BARCELONA
10.00 EXPOSICIÓ
Devorar París. Aquesta
exposició, coproduïda
amb el Van Gogh Museum
d’Amsterdam, representa
l’evolució de l’obra de Pi-
casso des de la seva arri-
bada a París el 1900 fins a
l’any 1907, quan va esde-
venir una de les figures
més destacades de la
comunitat artística inter-
nacional. Al Museu Pi-
casso (c. Montcada,
15-30).

CONSTANTÍ
20.00 MÀGIA
Abracadabra.  Davant de
l’Ajuntament de Constan-
tí i en el marc de les seves
festes, el Mag Lari oferirà
el seu espectacle, en què
es combina el sentit de
l’humor i els seus sorpre-
nents i innovadors trucs
de màgia.

GIRONA
22.00 CINEMA
El gran Lebowski. Cine-
ma a la fresca a la carpa
Bamboo de la Devesa. Els
germans Cohen presenten
un deliri fantàstic, tot i que
les idees que expressen són
de tocar de peus a terra.

GIRONA
11.00 EXPOSICIÓ
La febre d’or. El Caixafò-
rum de Girona (c. Ciuta-
dans, 19) fa un repàs per
la pintura del darrer terç
del segle XIX des del punt
de vista de la classe que
adquiria les obres. Estil
realista, modernista i
noucentista queden units
per la perspectiva de la
burgesia. Diumenges, no-
més matins.

GIRONA
10.00 EXPOSICIÓ
Estrelles en venda! Al
Museu del Cinema (c/ Sè-
quia, 1) es pot veure la
col·lecció de Roger Biosca
Hollywood a la publicitat
americana (1930-70),
que reflecteix el primer
contacte entre la publici-
tat i el cinema, a finals del
segle XIX.

LA POBLA DE
SEGUR
20.30 CONCERT
Jazz. Una bona forma de
passar les tardes/nits al
Pallars: concert de jazz a
càrrec d’Andrea Motis &
Joan Chamorro Trio, als
Jardins de Casa Mauri.

LLEIDA
11.00 EXPOSICIÓ
Paral·lels. Una de les ten-
dències modernes de pre-
sentació de l’art és la con-
frontació d’èpoques. La
col·lecció del Museu d’Art
Jaume Morera (av. Blon-
del, 40) pren un nou sig-
nificat encarant-se amb
les darreres adquisicions
del centre La Panera. Diu-
menges, només matins.

MATARÓ
11.30 EXPOSICIÓ
Santes 15.  Projecte au-
diovisual promogut con-
juntament per la produc-
tora mataronina Clack
Produccions i Obra Social
de Caixa Laietana. Fins al
31 de juliol, a l’Ateneu
(c. Riera 92).

PRATDIP
19.00 SARDANES
Homenatge a la gent
gran. Parar atenció a la
gent gran és un gest posi-
tiu i una necessitat. Al po-
liesportiu de Pratdip s’o-
fereix un berenar que or-
ganitza l’Associació de
Gent Gran amb exhibició
de sardanes a càrrec dels
Dansaires del Penedès.

Jason ‘Jay Kay’, durant la seva actuació a Roses, el juliol del 2005 ■ MIQUEL RUIZ

Les estructures de la
natura tenen formes d’art

Rock, pols i llum, molta llum

Lluís Llongueras, a l’Arts Santa Mònica ■ A. SALAMÉ

Doble presència de Carles
Pazos a l’Empordà

Carlos Pazos, a Can Mario ■ XAVIER PI

BARCELONA
CONCERT
Jamiroquai torna als escenaris ca-
talans després del seu darrer con-
cert a Roses el 2005 amb una úni-
ca actuació aquest vespre al Poble
Espanyol (21:30 h). La banda arri-
ba a Barcelona en el marc de la gi-
ra Rock Dust Light Star Tour, que
va engegar el 18 de març i que con-
tinuarà a Màlaga amb un concert
el dia 3 d’agost.

Liderat pel cantant Jason ‘Jay
Kay’, el grup s’ha consolidat com

BARCELONA EXPOSICIÓ
El perruquer i artista Lluís Llongueras s’inspira en
la teoria dels fractals per crear les seves formes es-
cultòriques. Arts Santa Mònica. Sala Balcó. Rambla
Santa Mònica, 7. Fins al 31 d’agost.

PALAFRUGELL/FIGUERES EXPOSICIÓ
Doble mostra de Carlos Pazos a l’Empordà: a Can
Mario de Palafrugell (pl. Can Mario, 7; fins a l’11 de
setembre), i al Museu de l’Empordà de Figueres
(Rambla, 2; fins al 16 d’octubre).

un dels principals referents del
funk internacional després d’ex-
perimentar amb estils com el dis-
co o l’electrònica, que l’han dut a
batejar el moviment de l’Acid
Jazz, recolzat per grups com ara
Brand New Heavies, Incógnito,
Galliano i Corduroy.

La banda es va formar el 1992 a
Londres i ha aconseguit el reconei-
xement internacional després de
vint milions de discos venuts, sis
discos de platino, un disc recopila-
tori, un munt de premis i haver to-

cat davant de cinc milions de per-
sones en els seus quinze anys de
carrera.

A l’actuació del Poble Espanyol
està previst que Jamiroquai oferei-
xi un xou de més de dues hores en
què desgranarà alguns dels seus
èxits més celebrats com ara Cos-
mic Girl, Space Cowboy, Deeper
Underground, Too Young To
Die... i Virtual Insanity, inclòs
dins de Travelling Without Mo-
ving, disc amb què va vendre més
de nou milions de còpies.
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<<Agenda Cinema a la fresca
A la Devesa de Girona
projecten ‘El gran
Lebowski’, dels
germans Cohen. 21 h.

<<

Exposició al Museu
Picasso
‘Devorar París. 1900-
1907’, a Barcelona. A
partir de les 11 h.
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SANT CUGAT DEL
VALLÈS
11.00 EXPOSICIÓ
Incisions poètiques.
Amb un material tan dur
com el ciment, l’artista
Núria Guinovart crea una
obra poètica a partir de
les incisions que fa en
aquest aspre material. A
la galeria Canals (c. la
Creu, 16). Diumenges,
només matins.

TARRAGONA
11.00 EXPOSICIÓ
En blanco. L’obra foto-
gràfica de José Ramon

Moreno gira al voltant de
l’arquitectura mediterrà-
nia i racionalista. Les
imatges, però, tenen un
aire abstracte que ressal-
ta les formes i els volums.
Museu d’Art Modern de la
Diputació de Tarragona
(c. Santa Anna, 8).

TORREDEMBARRA
19.00 CIRC
IX Pleniluni. Al Passeig
Colom (Biblioplatja),
l’anomenat “espectacle
més gran del món”, és a
dir, el circ, tindrà una ver-
sió potser més reduïda,

però tan efectiva com un
circ de tres pistes. Hi ac-
tua el grup Sóc un profes-
sional.

TORROELLA DE
MONTGRÍ
11.00 EXPOSICIÓ
Fotografia. El Palau Sol-
terra (c. Església, 10), es-
pai dedicat íntegrament a
la difusió de la fotografia
contemporània, exposa
les obres seleccionades
pel Premi de Fotografia
2011 de la Fundació Vila
Casas. Diumenges, només
visites de 17 h a 21 h.

El VENDRELL
19.30 SARDANES
Festa major. Dins dels
actes de la festa major de
Santa Anna, ballades de
sardanes a la Rambla amb
La Cobla Principal de Ter-
rassa.

VILA-SECA
23.45 CONCERT
Festa major. Dins de les
festes de Vila-seca, actua-
ció del grup Bongo Botra-
co i del cantant La Riss-
pect Krew. També sessió
de discjòqueis amb Su-
pahsonic Trooph’s.

La barrila de l’Avi L’AVI

La crescuda de la Lluna a
partir d’avui donarà ales
als nostres projectes, a tot
allò que arrenqui a partir
d’avui. I com que, a més a
més, el Sol i Venus faran
conjunció en el signe de
Lleó, tot adquirirà
tonalitats més amoroses i
divertides, malgrat que la
presència de Saturn a
Balança, signe en el qual el

planeta s’exalta, ens
continuï aportant rigor i
seriositat als nostres
pensaments. Però, amb
l’arribada de Mercuri a
Verge, s’instal·larà al cel
un gran trígon de terra que
ens afavorirà i que ens
ajudarà a materialitzar els
nostres projectes. Llàstima
que dimecres Mercuri es
tornarà retrògrad i no

cessarà de mirar enrere
fins al dia 26 d’agost, i això
ens aturarà. Dijous, amb la
conjunció de la Lluna i
Saturn a Balança, ens
mostrarem molt més
estrictes, però divendres
serà un gran dia, una
jornada plena
d’oportunitats. No deixem
de viure tota l’amabilitat
d’un moment tan escollit!
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La setmana astral  Gemma Blat

ASPECTES MAJORS
Conjunció 0 graus
Sextil  60 graus
Quadratura 90 graus
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Oposició 80 graus

gemmablat@terra.es

Boston Youth Jazz Orchestra.

El saxòfon de Garbarek i les
veus de Hilliard Ensemble

Jan Garbarek i The Hilliard Ensemble.

Doble concert de la Boston
Youth Jazz Orchestra

John McLaughlin arriba
amb la seva 4th Dimension

John McLaughlin.

PALAFRUGELL JAZZ AL CARRER
La Boston Youth Jazz Orchestra oferirà avui dos
concerts en diferents espais oberts de Palafrugell: a
2/4 de 7 de la tarda actuarà al pont de la Riera de
Llafranc i a les 9 del vespre, al passeig del Canadell.
Organitzen: Escola de Música de Palafrugell i Acfea.

TORROELLA DE MONTGRÍ.  31è FESTIVAL
El 31è Festival de Músiques de Torroella de Montgrí
continua avui a l’església de la localitat empordane-
sa (22 h) amb un concert del saxofonista noruec
Jan Garbarek i el grup vocal britànic The Hilliard
Ensemble, que hi presenten Officium Novum.

CADAQUÉS 40è FESTIVAL
El gran guitarrista britànic John McLaughlin, tot
un referent del jazz del segle XX, continua molt ac-
tiu en el segle XXI, als 69 anys. Aquesta nit actuarà
amb el seu grup, The 4th Dimension, a l’olivar de Sa
Conca, dins del 40è Festival de Cadaqués (22.30 h).
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