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Barcelona ciutat

Ciutats i la formació del món contem-
porani. Dins d’aquest cicle es projec-
ta I step through Moscow (1964). La
URSS de Krhusxov, de Georgi Da-
neliya, presentada per Tamara Djer-
manovic, directora del Seminari d’Es-
tudis Eslaus de la UPF.
UPF. Ramon Trias Fargas, 25 (17 h).

Mirades al romànic. Joan Duran-Por-
ta, historiador de l’art, parla sobre El
tresor de les esglésies.
Mnac. Palau Nacional (17 hores).

Com era Josep Pla? ‘L’homenot’. Con-
ferència a càrrec de M. Josep Orteu.
Aca. Diputació, 282, pral., (17.30 h).

Diabetis: La disfunció sexual. Conferèn-
cia a càrrec d’Eduard Ruiz Castañer, an-
dròleg de la Fundació Puigvert.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47 (18 hores).

Aigua envasada, de l’aixeta i/o depu-
rada a casa. Conferència a càrrec de
Jordi Lluís Huguet.
Llibreria Excellence. Balmes, 191 (18
hores).

Islam, aquí y ahora. Identidad y per-
cepciones. Conferència sobre Islam.
Identidad y percepciones , a càrrec de
Dolors Bramon, filòloga i professora
d’Estudis Àrabs de la UB, i taula rodo-
na amb representants de diverses or-
ganitzacions musulmanes.
Museu Marítim de Barcelona. Av. Dras-
sanes, s/n (a partir de les 18 hores)

El Serengeti en perill. Inauguració
d’aquesta exposició fotogràfica l’ob-
jectiu de la qual és denunciar la inten-
ció del govern de Tanzània de cons-
truir una carretera que travessi
aquesta regió.
IEC. Carme, 47 (18.30 hores).

Jesus Christ Airlines. Projecció
d’aquest documental de Lasser Jen-
sen, Dinamarca, 2001, versió en por-
tuguès, i debat sobre Biafra i el pont
aeri de São Tomé (1968-1970). Els
orígens de l’ajuda humanitària inter-
nacional, amb Alda Vera Cruz, peda-
goga de São Tomé, i Jake Udeozor
Nagpo, representant del poble igbo
a Catalunya. Entrada lliure.

Amics de la Unesco. Mallorca, 207,
principal (18.45 hores).

Religió i esfera pública. Debat amb
Cristina Lafont, catedràtica de filoso-
fia de la Northwestern University
(Chicago), Cecile Laborde, catedràti-
ca de teoria política del University Co-
llege of London, András Sajó, jutge
del Tribunal Europeu de Drets Hu-
mans. Modera Ferran Requejo, cate-
dràtic de ciència política de la Univer-
sitat Pompeu Fabra.
CCCB. Montalegre, 5 (19 hores).

América Latina. La construcción de la
sociedad multipolar. Celebració d’un
fòrum en què participen Miguel Tin-
ker Salas, professor d’història d’Amè-
rica Llatina a la universitat de Califòr-
nia de San Diego, María Morrás Ruiz-
Falcó, coordinadora de la Càtedra
Unesco de cultura iberoamericana,
Marcela Khan, cònsol de Veneçuela
a Barcelona, i Edgar Borges, escrip-
tor veneçolà.
UPF. Ramon Trias Fargas, 25 (19 h).

Barcelona. Història en relleu. Presen-
tació d’aquest llibre de Lluís Perma-
nyer i Jordi Baron, a càrrec d’Antoni
Tortajada.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19.30 hores).

Poesia catalana contemporània. Dià-
leg entre els poetes Francesc Parceri-
sas i Jaume Pomar.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

Violència migratoria. Projecció de la
pel·lícula Retorno a Hansala, de Chus
Gutiérrez, Espanya, 2008.
CaixaForum. Av. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 6-8 (19.30 hores). 3 euros.

III Setmana de l’Humor Llatinoameri-
cà. L’actriu mexicana Jesusa Rodrí-
guez representa l’espectacle Diálogo
entre Darwin y Dios.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (avui i de-
mà, 20 hores). Gratuït, reserva neces-
sària al 93-238-06-61.

Cosas de negros or black is beatiful. Es-
pectacle de teatre musical a càrrec
de Melanina Brown, amb música en
directe per Wally von Haus. 4 euros.
Inusual Project. El Colom, 5 (21 h).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

H
a passat just un
quart de segle
des queJosé San-
chis Sinisterra

va escriure ¡Ay, Carmela!, i
més de 20 anys des que José

Luis Gómez la va
portar al teatre i
Carlos Saura al ci-
nema. Així que
sembla un mo-
ment propici per
recuperar-la. I qui s’hi ha
atrevit ha estat Víctor Àlvaro
junt amb la seva companyia
Gataro. A la seva seu de
l’Almeria Teatre, i amb Savi-
na Figueras i Frank Capdet
com a protagonistes, ha tor-
nat a muntar, amb una esce-
nografia nua –amb poca cosa

més que la bandera o el ven-
tall quemarca l’autor– l’emo-
cionant història de Carmen i
Paulino, dos artistes que re-
correnEspanya en tartana du-
rant la Guerra Civil. Dos cò-
mics que, per error, passaran
la frontera i seran capturats
per les tropes franquistes,

que acaben de
prendre, d’arra-
sar, Belchite. Serà
l’inici de la tragè-
dia, perquè els sol-
dats els ordena-

ran que facin una funció en
honor dels vencedors.
Per a Víctor Àlvaro, ¡Ay,

Carmela! és una obra perfec-
ta perquè la seva companyia
Gataro, “que és petita”, es re-
culli una mica després d’ha-
ver dut a terme produccions
ambmolts actors comelEl ca-

sament dels petitburgesos.
que ha tingut molt d’èxit. I a
més, diu, “té moltes coses
que ens són pròximes, com el
joc del teatre dins del teatre,
ja que durant la segona part
els protagonistes estan
interpretant una altra obra”.
De fet, apunta, l’obra és un

cant d’amor al teatre.
Això sí, el director explica

que en portar a escena la pe-
ça ha volgut centrar-se, més
que en la guerra, a mostrar
“les últimes hores que passen
junts una parella que no sap
que no hi haurà més temps.
Hores en què continuen bara-
llant-se”. I això, prossegueix,
“sense descuidar el que
l’obra té de comèdia, perquè
la segona part és delirant,
quan intenten arreglar les co-
ses davant els feixistes”.c

Savina Figue-
ras i Frank
Capdet
protagonitzen
¡Ay, Carmela!
a l’Almeria
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]L’Almeria Teatre realitza un nou muntatge d’una obra que ja s’ha
convertit en tot un clàssic: ¡Ay, Carmela!, de José Sanchis Sinisterra.
Frank Capdet i Savina Figueras, sota la direcció de Víctor Àlvaro, do-
nen vida a Paulino i Carmela, dos còmics que cauen en mans dels
soldats franquistes durant la Guerra Civil

‘¡AY, CARMELA!’
Almeria Teatre

Sant Lluís, 64. Barcelona
Fins al 29 de gener

www.almeriateatre.com

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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