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Barcelona ciutat

Festival del Tibet. Tercer dia d’aquest
festival organitzat per la Fundació
Casa del Tibet, que inclou concerts
de cants sagrats, danses tradicionals
i projecció de documentals, entre al-
tres esdeveniments. El festival es
clausurarà el 10 de desembre amb
el ritual Puja de luna llena dedicat
als premis Nobel de la Pau, el Dalai-
Lama i l’activista xinès Liu Xiaobo.
Casa del Tibet. Rosselló, 181.
(de 10 a 20 hores).
www.casadeltibetbcn.org

Casa Decor. Fins diumenge es conti-
nua celebrant aquesta cita amb el
món de la decoració d’interiors.
Una cinquantena d’espais d’un edifi-
ci de l’Eixample han estat reha-
bilitats i decorats per cinquanta
equips d’interioristes més amb les
últimes tendències en arquitectura
d’interiors.
Casa Decor. Gran Via, 700 (cada dia,
fins i tot dies festius, d’11 a 21 hores).
12 euros, adults, menors de 14 anys,
gratuït.
www.casadecor.es

45a edició de la Fira d’Antiquaris de la
Diagonal. Fira d’antiquaris que fins
al 18 de desembre s’instal·la a la
Diagonal i que reuneix 15 exposi-
tors l’oferta dels quals és més que
àmplia: llibres, joies, mobles,
llums, telèfons, quadres i moltes al-
tres peces.
Avinguda Diagonal, costat muntanya,
entre pl. Francesc Macià i Beethoven
(d’11.00 a 21.00 hores).

Circ Pànic: L’home que perdia els bo-
tons.Durant tota la setmana la com-
panyia de l’artista Jordi Panareda
ofereix al CaixaForum Barcelona un
espectacle innovador de circ con-
temporani.
CaixaForum Barcelona. Av. Ferrer i
Guàrdia, 6 (13 hores). Gratuït.

El atentado. Projecció de la pel·lícula
dirigida per Jorge Fons, emmarcada
en el cicle Selecció de la Mostra de
Cinema Llatinoamericà de Catalu-
nya. Lleida 2011, organitzat per Ca-
sa Amèrica Catalunya.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (a les
19.30 hores).

Sobre el confinament de la cultura a
l’era postindustrial. En el marc del
projecte Limen, el Macba acull avui
aquest debat amb la presència de
Carles Guerra, conservador en cap
delmuseu, i Manuel Delgado, profes-
sor d’Antropologia de la UB.
Pl. dels Àngels, 1 (19.30 h).

ConCierto Humor, algunas canciones
de amor y un monólogo desesperado.
Espectacle de música i comèdia.
Cinecómonos. Consell de Cent, 283 (a
les 21.00 hores). 5 euros.

Rèquiem de Mozart. Concert a càrrec
de la Simfònica Cor i Solistes de Var-
na Staatsoper.
Palau de la Música. Palau de la Músi-
ca, 2 (a les 21.00 hores).
www.servicaixa.com

Barcelona

VIC (Osona)
Mercat Medieval Vic 2011. Fins dijous
la capital d’Osona acull aquesta
gran fira medieval atapeïda de para-
des de venda de tota mena de pro-
ductes d’artesania i gastronòmics,
amb gran diversitat d’activitats, es-
pectacles, cercaviles, actuacions i ta-
llers.
Carrers i places del centre.
www.vicfires.cat

Girona

SALT (Gironès)
Hot Reggae Festival. El col·lectiu giro-
ní Raggattack Producciones porta un
festival de sons jamaicans a la sala
La Mirona amb els grups Dub Confe-
rence, Mystic Souldiers i Raggattack
Super Power.
Sala de concerts La Mirona. Amnistia
Internacional, s/n (a les 22.30 h).
9 euros.

Lleida

TÀRREGA (Urgell)
13a Fira d’Artistes i Activitats Tradicio-
nals. Des d’ahir i fins dijous,Tàrrega es
converteix en aparador de l’art, el dis-
seny i l’artesania, aquest any amb 115
expositors.
Espai Fassina, Espai MerCAT i pl. de les
Nacions sense Estat.
www.tarrega.cat

JUSTO BARRANCO
Barcelona

A
nimalario torna a
Barcelona. I ho fa
amb Penumbra, un
gir copernicà res-

pecte a Urtain, l’obra sobre el
malaguanyat boxejador amb

la qual van con-
querir crítica i pú-
blic. I és que a Pe-
numbra, que des
d’avui i fins diu-
menge recala al
Lliure, “en comptes de mirar
com sempre al món on vivim
–diu el seu director, Andrés
Lima–, mirem a l’interior del
nostre grup; teníem necessi-
tat de parlar entre nosaltres i
de nosaltres”.
Tanta necessitat, que la

companyia –Lima, els drama-

turgs JuanMayorga i JuanCa-
vestany i els quatre protago-
nistes, Alberto San Juan, Gui-
llermo Toledo, Nathalie Poza
i Luis Bermejo– va començar
parlant de temes com la uto-
pia o l’Espanya de la classe
obrera i es va acabar pregun-
tant “què ens fa mal”. “Natha-

lie va assenyalar
que ella sentia
com si tingués un
tret al cap i anés
pel carrer i ningú
no l’hi digués. Jo

–diu Lima– compartia la sen-
sació. Vam començar a expli-
car-nos els nostres dolors i de-
sitjos demanera poètica, i van
acabar entrant els somnis”. I
va sorgir Penumbra, “la histò-
ria d’una família que estiueja
en una casa a la vora del mar
però no deixa que el fill vagi a

la platja. I que viuen amb un
fantasmaque tant pot ser la se-
va por com els seus desitjos”.
Per Lima, el nexe d’unió

d’aquesta obra onírica amb
Urtain i la trajectòria d’Ani-
malario és que “parla de com
ens relacionem a través de la
por i la violència. Quan fèiem

l’obra ens preguntàvem com
podiem explicar el món als
nostres fills sense mentir-los.
I és que els desitjos i les pors,
que són els motors i els obs-
tacles de la nostra vida, nei-
xen en la seva gran majoria a
la infantesa, en com t’edu-
quen, com t’ensenyen a voler
o no, comet transmeten la vio-
lència. És el món que ens han
ensenyat i ensenyem. I a la
nostra mà, com passa a Pe-
numbra, trobem la possibili-
tat de sortir-ne”.c

Una escena
de Penumbra,
la nova
obra de la
companyia
Animalario
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]Compartir dolors i pors, bussejar en els seus orígens, escapar-ne.
Animalario torna a Barcelona amb ‘Penombra’, la seva obra més
intimista, un exercici oníric nascut del dolor propi. Això sí, ja prepa-
ren una altra peça en la seva línia de sempre que abordarà “com és
aquesta societat capitalista que ens han venut i que hem comprat”.

‘PENUMBRA’
Teatre Lliure de Montjuïc

Sta. Madrona, 40. Barcelona
Del 7 a l’11 de desembre

www.teatrelliure.com

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