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CULTURES
LLIBRES

COMMEMORACIONS

de Manresa estrenarà el 14 de febrer
el documental que recull la història
del procés que va desembocar en la
rehabilitació del vell Kursaal i la primera dècada d’existència. El dia 15
es faran dos passis més del treball
de la productora Paral·lel 40.

CINE

DISCOS

Cabré, cinc anys després

Retorn de les T de Teatre

Torna «Trainspotting»

 Proa publicarà el 5 d’abril la nova

 El Romea serà l’escenari on al juny

 Danny Boyle es va consolidar amb

novel·la de Jaume Cabré, que du per
títol Quan arriba la penombra. L’obra
presenta tot de personatges que es
rebel·len contra la injustícia o manifesten alguna inquietud.

s’estrenarà E.V.A., una nova proposta
de les T de Teatre que dirigirà Julio
Manrique i que tracta del dolor a
partir de les històries encreuades de
quatre antigues companyes d’escola.

un film esbojarrat sobre les addiccions d’uns pringats d’una zona depriment d’Edimburgh. Robert Carlyle i Ewan McGregor reprenen els personatges que els van dur a la fama.
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CONCERTS

EXPOSICIONS

Taylor Swift, a punt
de donar a llum

U2 repeteix amb Blake

Sting presenta nou disc

 El 2017 serà l’any de Songs of Ex-

 El Palau Sant Jordi de Barcelona

perience, el nou disc d’U2 amb gira
incorporada que allarga el fil de
Songs of Innocence (2014): els dos
treballs beuen de l’obra literària del
poeta anglès William Blake.

viurà un dels concerts de la gira de
l’àlbum 57th & 9th, el 21 de març. El
disc exhibeix la diversitat estilística
del repertori que Sting ha mostrat al
llarg de la seva carrera.

 La cantant nord-americana treurà

disc properament, però se’n sap poc
del nou treball d’una de les artistes
que més àlbums ven arreu del món.
Restem a l’expectativa.

talana acollirà des del 17 de març Picasso. Retrats, una coproducció amb
la National Portrait Gallery de Londres que mostra la faceta de caricaturista i retratista de l’artista.
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TEATRE

FIRES I FESTIVALS

LLIBRES

El teatre Kursaal
compleix deu anys
 L’equipament del passeig Pere III

TEATRE

Els retrats picassians
 El museu Picasso de la capital ca-

Guardians galàctics de nou

El patiment d’una mare

Mig segle a Sitges

El TBO compleix un segle

 En el saturat cine de superherois

 El director Andrés Lima i l’actriu

 Guillermo del Toro serà el padrí

 El proper mes de març farà 100

va sorprendre Guardianes de la galaxia, de James Gunn. Rocket i Baby
tornen en un any en què competiran
amb Spiderman, Liga de la justicia,
Wonder Woman, Thor, Lobezno...

Emma Vilarasau intentaran dur a
bon port La mare, un text de Florian
Zeller que s’estrenarà el 30 de gener
a la sala La Villarroel sobre el dolor
per la pèrdua del rol maternal.

del Festival Internacional de Cinema
Fantàstic de Sitges, que del 5 al 15
d’octubre viurà la 50a edició amb un
homenatge al cinema de gènere i a
la història del certamen.

anys de la publicació del primer número del popular TBO. Ediciones B
publicarà un llibre d’homenatge a
aquesta fita amb la història de la revista narrada per Antoni Guiral.

SÈRIES

EXPOSICIONS
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Maria del Mar Bonet, 50

Joel Joan vs Julio Manrique

Les postals de Vilanova

 Picap publicarà en les properes

 La segona temporada d’El Crac

 La Fundació Tàpies acollirà a par-

setmanes Ultramar, el nou disc de
Maria del Mar Bonet que exhibeix el
contacte amb la música cubana. La
cantautora mallorquina celebra enguany 50 anys de carrera.

s’iniciarà passades les festes a TV3,
de nou amb la igualadina Diana Gómez en cartell i amb un duel d’egos
entre Joel Joan, fent d’ell mateix, i el
sempre brillant Julio Manrique.

tir del 5 de febrer Diumenge, del
manresà resident a Brusel·les Oriol
Vilanova. Un projecte sobre les tensions que crea la gestió de la col·lecció de 30.000 postals que atresora.
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Bruno Mars aterra al
Palau Sant Jordi
 El cantant i compositor hawaià por-

tarà la gira del seu darrer disc, 24K
Magic, el 7 d’abril a Barcelona. Un fenomen de vendes i multipremiat.

COMMEMORACIONS

TEATRE

Revival «Blade Runner»

Major Lazer es fa esperar

Palau i Fabre fa cent anys

Shakespeare, sempre ell

 Haurà de suportar les compara-

 Love Is the Weapon està a punt

 Manuel Guerrero serà el comissari

 Lluís Homar, Joel Joan, Roger Ca-

cions amb la mítica pel·lícula original, però Blade Runner 2049 intentarà deixar el llistó alt amb el director Dennis Villeneuve i els actors
Ryan Gosling i Ana de Armas.

d’aparèixer. Tot apunta que en breu
apareixerà el nou treball discogràfic
del trio de música electrònica i dancehall Major Lazer, tot un fenomen a
les xarxes Spotify i Youtube.

de l’Any Palau, que revisarà la trajectòria vital i personal de Josep Palau i
Fabre, artista polifacètic que va néixer el 1917. Properament es farà públic el calendari d’activitats.

samajor, Anna Sahún, Carme Elias i
la gran Julieta Serrano, dirigits per
Xavier Albertí, encapçalen el Ricard
III que es veurà al Teatre Nacional de
Catalunya a partir del 4 de maig.

SÈRIES
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Kravitz fa de si mateix
 Dels creadors d’Empire arriba una

altra sèrie sobre estrelles emergents
del món de la música, Star. Lenny
Kravitz interpreta una vella estrella
del rock. S’estrenarà dimecres a la
cadena FOX nord-americana.

Cercas va a la guerra
una altra vegada

Vint anys de
Mediterrània
a Manresa

 L’autor castellà treurà El monarca

de las sombras (Random House) el
16 de febrer. Torna a la guerra civil
després de Soldados de Salamina
amb el relat d’un tiet mort a l’Ebre.

CONCERTS

 Aquella experiència

que va néixer fa dues
dècades al Parc de
l’Agulla es va convertir
posteriorment en una
fira d’espectacles
d’arrel tradicional que
enguany arriba a la
vintena edició. Del 5 al
8 d’octubre, el certamen dirigit per David
Ibáñez exhibirà de nou
la capitalitat de la cultura popular al país.

COMMEMORACIONS

Florez vol lluir al Palau

Puig i Cadafalch: 150 i 100

 El tenor peruà exhibirà un cop

 L’arquitecte i polític Josep Puig i

més el seu talent a Barcelona en el
recital que oferirà el 14 de febrer al
Palau de la Música Catalana, amb un
programa d’àries d’òpera de Verdi,
Mozart i Puccini, entre d’altres.

Cadafalch va néixer el 1867, i el 1917
va ser president de la Mancomunitat
de Catalunya. Diverses activitats
contribuiran a divulgar l’obra de qui
va ser un activista cívic i cultural.

SÈRIES

Els jocs més perillosos
 Encara no hi ha data per a l’inici de

la 7a temporada de Juego de Tronos,
però se sap que tindrà set episodis i
que s’estrenarà més tard de l’habitual
(el maig?) perquè la producció va tard.

DISCOS
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La tetralogia de Mouawad
 Cristina Genebat i Raimon Molins

tradueixen la tetralogia de teatre
èpic La sang de les promeses (Litoral, Cels, Incendis i Boscos), del libanès Wajdi Mouawad, que el segell
Periscopi publicarà el 27 de febrer.
CONCERTS

Raimon s’acomiada
 El cantautor valencià posarà punt

final a la seva dilatada i reeixida trajectòria als 76 anys i amb una dotzena de concerts antològics que tindran lloc al Palau de la Música, a
Barcelona, del 5 al 28 de maig.
CINE

Txarango es prepara

Qui eren els templers?

Nous aires per a la comèdia

 El tercer disc de Txarango, una de

 Del març al setembre es veurà al

 Va ser la guanyadora dels premis

les bandes de música festiva més
aclamades del país, sortirà a la primavera, s’estrenarà al Viña Rock de
Villarrobledo (Albacete) i farà dos
concerts a Barcelona el maig.

Museu d’Història de Catalunya la primera gran exposició sobre els Templers que es fa al país. Un projecte
comissariat per Ramon Sarobe que
donarà a conèixer el llegat de l’orde.

del cine europeu i és una insospitada
revitalització de la comèdia. La directora alemanya Maren Ade ha fet
una pel·lícula divertíssima, Toni Erdmann, adorada per la crítica.

