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� L'actriu Mercè Arànega serà a
partir de dijous al TNC la senyora
Magda Casals de Clarà, la prota-
gonista d’A tots els que heu vingut,
una tragicomèdia de rerefons his-
tòric de Marc Rosich, que neix de
la confessió de Jordi Pujol el 
i que provocarà un «cataclisme»
en la seva vida.

Rosich, també director del
muntatge, la va presentar ahir
amb la resta d'intèrprets i el direc-
tor artístic del teatre, Xavier Alber-
tí, qui va voler remarcar que a pe-
sar del punt de partida de la trama

no es tracta d'un «espectacle po-
lític», encara que sí que està com-
promès amb el temps actual i
mostra «les incerteses del viatge
que ha emprès la societat catala-

na».  Aquesta mena de sainet des-
tapa el que els passa a Magda i als
seus éssers més propers, des de la
seva germana Àgata a les illes
Clara i Sandra, a partir del  de
juliol del , quan l'expresident
de la Generalitat, Jordi Pujol, con-
fessa que tenia una fortuna a l'es-
tranger sense declarar.

Marc Rosich creu que presenta
unes «dones a la vora d'un atac de
nervis catalanes» que són la
«quinta essència d'aquelles àvies
convergents, de dretes, que tenien
una fe cega en el pare de tots i que
de sobte van veure caure el mite».

La confessió de Jordi Pujol
provocarà un cataclisme al
TNC a partir del proper dia 6
L’obra «A tots els que heu vingut» retrata la quinta essència de les àvies
convergents que tenien una fe cega en l’expresident de la Generalitat

� La sala Cotton Club del Casino
Peralada acollirà divendres vi-
nent,  d’abril, l’actuació de Mar-
lango per presentar el seu nou
disc, Delicatessen, a partir de les
 hores. El Casino Peralada ha in-
format que es tracta d’una actua-
ció en «petit comitè» per veure de
prop Alejandro Pelayo i Leonor
Watling i la seva actuació al piano
i a la veu.  DDG GIRONA

� La delegació de la Garrotxa-
 ‐Ripollès del Col·legi d'Arquitec-
tes de Catalunya (COAC) organit-
za l'exposició Vers una tradició
viva. José Antonio Coderch, amb
la col·laboració de l'Ajuntament
de Camprodon. L'acte inaugural,
dissabte  d'abril, comptarà amb
la presentació de l'arquitecte i co-
missari de l'exposició, Antoni
Companys.  DDG GIRONA

MÚSICA

Marlango actuarà
al Casino Peralada

CAMPRODON

Exposició sobre José
Antonio Coderch

Breus

LLIBRES

La literatura infantil i juvenil en català dibuixa
el seu futur a la Fira del Llibre de Bolonya

� La literatura infantil i juvenil en català exhibeix des d'ahir i ins dijous
tot el seu potencial a la Fira del Llibre de Bolonya, la més important del
món del sector. Més de . expositors de  països i . profes-
sionals s'han donat cita al certamen, que va obrir portes amb la litera-
tura de Catalunya i les Balears com a convidades d'honor. Organitzada
per l'Institut Ramon Llull, comptarà amb la participació d’una vuitan-
tena de creadors entre autors, il·lustradors, editors i llibreters sota el
lema Sharing a Future: Books in Catalan, i ha programat una quaran-
tena d’activitats i dues exposicions. També compta amb una represen-
tació de literatura del País Valencià, Andorra i l’Alguer.  ACN BOLONYA

� El Festivalot incorpora dos nous
concerts gratuïts a la seva progra-
mació. Es tracta de les actuacions
de l'Orchestra Fireluche i del duet
Belda&Garriga. L'Orchestra Fire-
luche, coneguts pel seu ús d'ins-
truments de joguina i que la set-
mana passada presentaven el seu
nou disc, Colibrí en lames, actua-
ran el  de maig al migdia a la pla-
ça del Pallol i es tractarà d'un con-
cert-vermut especialment pensat
per al públic familiar. Per altra
banda, el diumenge  de maig a
la tarda, el duet format per Joan
Garriga (La Troba Kung-Fú) i Car-
les Belda (Pomada) actuarà a la
plaça del Pallol també en un con-
cert gratuït, informa un comuni-
cat d’El Festivalot.  DDG GIRONA
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L’Orchestra Fireluche
i Belda & Garriga
actuaran al Festivalot

� Portalblau, el festival de l'Esca-
la, programarà aquest estiu l'ac-
tuació de Roger Mas, que serà el
cap de cartell del cicle DO RE VI
que marida tres actuacions musi-
cals amb els vins de l'Empordà. El
concert del cantautor de Solsona
tindrà lloc el  de juliol, a les
.h, a l'Alfolí de la Sal. Serà una
actuació íntima per a poc més
d'un centenar d'assistents. Roger
Mas presentarà cançons del dar -
rer disc en un recull de les més
emblemàtiques de la seva disco-
graia, en un concert despullat i
especialment pensat per aquest
dia. Amb la veu i l'instrument com
a centre de l'actuació, l’artista ofe-
rira als assistents històries d'amor
i de guerra.  DDG GIRONA

MÚSICA

Roger Mas serà cap de
cartell del «DO RE VI»
del Portalblau

Puigdemont i Pilarín Bayés visiten la fira de Bolonya. ACN

Mercè Arànega.


