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Barcelona ciutat

Crits i renou ( i lluita, i art, i alegria, i
vida) per l'Espai Mallorca. Espectacle
de tot un dia en el que hi passaran
tot tipus d'artistes: poetes, músics,
teatrers, circencs, plàstics, pallassos i
d’altres herbes per reivindicar el fu-
tur de l’Espai.
Espai Mallorca. Carme, 55 (de 10 a 21
hores).

Elmotor de la fàbrica. La sala de calde-
res de Fabra i Coats. Visita comentada
i gratuïta.
MUHBA Fabra i Coats. Sant Adrià, 20
(d’11 a 13 hores).

BCNegra. Avui, darrera jornada
d'aquesta trobada de novel·la negra.
www.bcn.cat/bcnegra/2012

Barcelona Visual Sound. Continuen
les activitats d'aquest festival a diver-
sos espais de la ciutat.
Totes les activitats gratuïtes.
www.bcnvisualsound.org

Hellraiser: Revelations. Projecció
d’aquesta pel·lícula de Víctor Garcia,
realitzador català que signa la nove-
na entrega d’aquesta sèrie cinemato-
gràfica creada per Clive Barker. Víc-
tor Garcia estarà present a la projec-
ció i parlarà del film.
Espai Jove Garcilaso. Juan de Garay,
103 (18 hores). Entrada gratuïta.

30minuts demúsica a l’Ateneu. Lluïsa
Muntada, soprano, i Josep Surinyac,
piano, ofereixen tres concerts demit-
ja hora cadascun. Interpreten obres
de Francis Poulenc amb poemes de
Guillaume Apollinaire, Paul Éluard i
Jean Cocteau.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (18, 19
i 20 hores). 8 euros per sessió.

El Kazakhastan i el cinema. 1970-
2011. Projecció de la pel·lícula A tale
of the Pink Bunny, de Farkhat Shari-
pov, 2010, VOSE.
Casa Àsia. Av. Diagonal, 373 (19.30
hores). Gratuït.

La suerte. Inauguració d’aquesta ex-
posició de Valerie Blanchard, una
proposta creativa per a la crisi.
Red 03 Art Gallery. Sant Antoni dels
Sombrerers 5 (19.30 hores).

Piztiak. Concert acústic d’aquest vete-
rà grup basc i projecció d’un docu-
mental.
Euskal Etxea. Placeta Montcada, 1-3
(20 hores). Gratuït.

Pels camins del culte europeus. Con-
cert a càrrec del Cor de Cambra del
Palau de la Música dirigit excepcio-
nalment per la directora del Cor Ma-
drigal, Mireia Barrera. Oferiran un
programa a capella dedicat a lamúsi-
ca d’inspiració religiosa.
Església Sant Felip Neri. Plaça Sant Fe-
lip Neri (20.30 hores). 12 euros.

Historias para reírnos del amor.Narra-
ció de contes per adults a càrrec de
Mercedes Castro, de Costa Rica.
Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobra-
diel, 8 (20.30 hores). 6 euros.

Improclown. Vetllada desclowntrola-
da amb Virgina Imaz com a mestra
de cerimònia i els clowns de la com-
panyia Ohiulari Klown a més de les
pallasses fixes de l’Improclown.
Almazen. Guifré, 9, baixos (21 hores).
7 euros.

Endavant continu. Esperit! ofereix un
concert especial per presentar el
seu disc, acompanyat per la gran
majoria de músics que hi han parti-
cipat.
La Farinera. Gran Via, 837 (21.30 ho-
res). 5 euros.

Barcelona

L’HOSPITALET (Barcelonès)
Persèfone. Comediants representa
aquesta obra en la que es burla de la
mort. Es tracta d’un espectacle inspi-
rat en el món de les varietés i prota-
gonitzat per la música.
Teatre Joventut. De la Joventut, 4-10
(21 hores).

SUBIRATS (Alt Penedès)
Independència o mort... de la llengua.
Jordi Solé i Camardons presenta el
seu llibre.
Museu de l’Esperanto. Zamenhof, 12,
Sant Pau d’Ordal (12 hores).

TERRASSA (Vallès Occidental)
Jazz. Concert del Lee Morgan Tribut.
Nova Jazz Cava. Passatge Tete
Montoliu, 24 (22 hores). 10 euros.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

M
ar Monegal va
escriure la pri-
mera obra de
teatre, Sushi,

quan estava embarassada. I
la segona peça, Oxigen, que

fins al 25 de març es
representa al teatre
Gaudí, parla justa-
ment de les conse-
qüències per a una
parella de tenir un
nadó. “Em vaig po-
sar a escriure sobre la mater-
nitat com un joc a través
d’una parella conservadora i
una altra neohippy. I, sense
adonar-me’n vaig escriure
una obra sobre les relacions
de parella”, explica Monegal
(Barcelona, 1980), una infer-

mera de professió, que va co-
mençar a estudiar interpreta-
ció a l’escola Eòlia i va acabar
interessant-se per la drama-
túrgia.
Oxigen, explica, és un re-

trat del que li passa a una pa-
rella jove després de tenir un
fill. De fet, a dues parelles veï-

nes que no tenen
gairebé res en comú,
però acaben relacio-
nades per quedar-se
embarassades i ser
pares primerencs.
“Uns estan teòrica-

ment molt enamorats i són
molt feliços, no estan casats i
viuen de lloguer. Però el que
era un nòvio perfecte resulta
no ser un pare perfecte. Con-
tinua igual d’absorbit per la
feina. Els altres, que tenen
tendència a barallar-se però

es necessitenmolt, en tenir el
fill, per reproducció assisti-
da, s’uneixen més”.
L’obra es narra en un esce-

nari minimalista i simbòlic a
través de 42 escenes que in-
clouen des que les parelles es
formen fins que aconseguei-
xen l’embaràs, neix el nen i

arriba als tres anys. Unes pa-
relles a les quals els faltamol-
tes vegades l’oxigen. “L’obra
–conclou Monegal– és una
alerta que tenir un nen no és
tan bonic com ho pinten. Els
primers anys són complicats
per a la parella. I saber això
és important. No tens temps
ni de parlar ni de mirar-te als
ulls, tots els dies estàs cansat.
No es tracta de carregar-se te-
nir fills, només de desidealit-
zar-ho, d’explicar l’altra cara
que sempre queda a casa”.c

Imatge
de
l’obra
Oxigen,
al
teatre
Gaudí
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]Tenir un fill canvia la vida de parella, i aquest canvi és el que ha
volgut retratar l’autora i directora Mar Monegal a l’obra teatral ‘Oxi-
gen’. Un canvi que els espectadors viuen a través de dues parelles
oposades, una neohippy i una altra conservadora, encarnades pels
actors Helena Bagué, Francesc Ferrer, Albert Mèlich i Betsy Túrnez

‘OXIGEN’
Teatre Gaudí Barcelona. Sant
Antoni Maria Claret, 120. Bcn

Fins al 25 de març
www.teatregaudibarcelona.com

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