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agenda cultural

Egipte
Una Producció de la BBC sèrie de 6
capítols en què s'expliquen i es recreen, amb dramatització, les aventures
dels descobridors que durant els segles
XIX i XX s'han dedicat a buscar els vestigis de l'antiga civilització egípcia de l'època dels faraons, fa 3.000 anys, i en què
les piràmides eren només una part d'una
organització social./ TV3 // dissabte, 19.20

Homenatge a la pintura

M.I.R.
Dedicada als Mèdics Interns Residents,
dona a conèixer el desenvolupament
vital de cinc joves aspirants a metge que
comparteixen hospital universitari. Els
cinc tenen una passió en comú: la
Medicina. Dia a dia lluiten per superarse, la seva motivació creix davant cada
nou cas que cau en les seves mans,
dormen poc, estudien molt i mengen
malament./ Telecinco // dijous, 22 h

Génesis
La sèrie policíaca torna a les pantalles
amb un format renovat. La brigada canvia
el seu disseny operatiu i la resolució dels
casos es portarà a terme a través de tres
línies d'investigació policial especialitzades i complementàries: la judicial, la científica i la forense. El camp de batalla al
que s'enfronten els policies de la brigada
és més obert.
/ Cuatro // dijous, 22 h

Cuarto Milenio o com rentabilitzar les pors

Aquest hivern, el grup de poetes aplegats a Papers de Versàlia han arribat a la setzena de les plaquettes col·lectives trimestrals que numerem amb les lletres de l'alfabet. En escaure's que coincideix amb la lletra P -inicial de poesia i alhora de pintura,
han volgut reforçar els lligams entre el món de les arts plàstiques i visuals - a través
de les col·laboracions que diferents pintors han ofert per il·lustrar els llibres i les plaquettes. En aquesta ocasió, els textos poètics estan inspirats en l’obra suggeridora
de sis pintors prou representatius de diferents generacions sabadellenques en actiu:
Alfons Borrell, Xavier Oriach, Pep Sallés, Jerónimo Prieto, Natividad Ayala i Ramiro
Fernández. Acompanyant les obres de gran format d'aquests autors, trobareu també
en l'exposició alguns dels poemes editats en la plaquette, d’autors com Marcel
Ayals, Quilo Martínez, Josep Gerona, Esteban Martínez o Josep Maria Ripoll, que
tractaran de crear un ambient favorable a la contemplació i a la reflexió entorn del
fet poètic i les seves relacions amb la pintura.
Casa Taulé-Exposició Papers de Versàlia, c. Sant Joan, 35
Fins al 28 de març

Crush/Crease

Voces flamencas

Un grapat de gent asseguda al voltant d'una taula immersa en un decorat ubicat a
Mart, des d'on es divisa en la llunyania la Terra. Aquest és el panorama que trobem
si un diumenge a la nit se'ns acudeix finalitzar el zàpping a Cuatro. L'amant de les
paraciències Íker Jiménez dóna cita en cada entrega de Cuarto Milenio un compendi
d'intel·lectuals o professionals amb ànsies de protagonisme. De fet, hi ha un amic
que, setmana rere setmana, s'ha familiaritzat d'una manera imperdonable amb
aquest programa. Parlo del psiquiatra forense José Cabrera, un científic que, pel que
sembla, els dilluns no ha de matinar. Qualsevol que sigui el tema a tractar, Cabrera
no falta ni un sol dia per oferir la visió "científica i demostrable" de totes les teories
que es posen sobre l'esmentada taula. Des de Da Vinci fins als enigmes de les imatges de sants plorant, Íker sempre ha de dir la seva. En el seu periple pel món desconegut li acompanya, també de manera ineludible, la seva companya de programes i
de vida, Carmen Porter, especialista en secrets de l'Esglèsia.
Cuarto Milenio no suposa res més que la posada en escena del programa radiofònic
Milenio Tres, de la Cadena Ser. En efecte, els intrèpids i valents reporters no han de
conformar-se només amb la gravació d'una veu d'ultratomba, sinó que a més han d'aconseguir que algun fantasma saludi a la càmera.
Cuatro // diumenges, 22.45 h

Enguany el cicle de Voces Flamencas,
que té com a objectiu difonfre el flamenc
i fer-lo arribar a la màxima quantitat possible de persones, compta amb una
novetat i és que posa en marxa el Primer
Concurs de Saetas, destinat a fer aflorar
els molts especialistes que hi ha a casa
nostra en aquest càntic popular, típic de
les celebracions religioses.
Centro Regional de Murcia, c. Mauberme, 18
Divendres 16 de març, 22 h

“LOJA AXE”
DAMARC
DAMARC es un centre de dia dedicat a atendre
les persones grans i ajudar les seves families
· Rehabilitacio
· Atencio personalitzada
· Infermeria
· Animacio sociocultural

· Servei d’ apats
· Podologia
· Higiene personal
· Activitats ludiques
i recreatives

C/ Clemencia Isaura, 43 · Sabadell
Tel. 93 720 87 88 · 615 13 72 06

Austeritat absoluta. Crush/Crease demana que ens concentrem en l'expressió i
l'emoció, descrivint relacions personals
sense representar-les. Un ball molt físic,
exemptes de sentiments, enèrgiques fins
a la crispació. L'objectiu del nou muntatge
de la companyia Thomas Noone Dance
és que ens endinsem en la narració, però
evitant qualsevol forma mimètica.
Ca l'Estruch, c. de Sant Isidre 140, 10 €
Dissabte 17 de març, a les 21.30 h

· Articles religiosos: Imatges,
medalles, estampa...
1

· Esotéric: Espelmes, olis, encens...
1

· Consultes de:
- Naturopatia
- Tarot
- Buzios (caracoles)
Creu Gran, 10 - Terrassa
Tel. 93 783 60 56 · 609 72 79 62

Alfons Borrell
"Alfons Borrell o la celebració del color" és
la primera gran exposició retrospectiva del
pintor de Sabadell. És un dels ,màxims
exponents de l’abstracció lírica a
Catalunya. La seva obra minimalista es
destaca per la seva puresa plàstica, que
aconsegueix un fort impacte visual gràcies
a la simplicitat de les formes. El MAS, organitza, a més, activitats complementàries.
Museu Art Sabadell, del Doctor Puig, 16
Fins al 20 de maig

