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Barcelona ciutat

Nou cinema alemany inèdit. Dintre
d'aquest cicle, es projecta la pel·lícu-
la So glücklich war ich noch nie (Mai
vaig ser tan feliç), d'Alexander
Adolph, Alemanya, 2008.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (17 i
19.30 hores). Gratuït.

De colonitzats a veïns. El 'negre' en
l'imaginari espanyol, 1778-2011.
Conferència a càrrec d'Eloy Martín,
de la UPF.
Residència d'Investigador s. Hospital,
64 (18 hores).

L'art: evasió o compromís? Adorno, Lu-
kács i Marcuse. Conferència de Lore-
dana Niculet, doctoranda a la UAB.
Biblioteca Joan Miró. Vilamarí, 61 (19
hores).

La música del diablo. Presentació
d'aquest llibre de José M.ª Dome-
nech, a càrrec del productor discogrà-
fic Jordi Pujol.
Sala Àmbit Cultural de El Corte Inglés
de Portal de l'Àngel (19 hores).

Entre fòbies i filies o com s'escrivia la
història dels amazics a Al-Andalus.
Conferència a càrrec de Xavier Balles-
tín, doctor en història i arabista.
IEMed. Girona, 20 (19.15 h). 3 euros.

Els Dijous Europeus. Balanç de la Presi-
dència polonesa de la Unió Europea.
Conferència a càrrec de Rysard
Schnepf, ambaixador de Polònia a Es-
panya, i Stefan Rating, ponent de la
secció d'estudis polítics, jurídics i so-
cials de l'Ateneu Barcelonès.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

Dijous concert. Jordi León ofereix el
concert 40 anys de flabiol.
Escola Municipal de Música. Sardenya,
368, 3r (19.30 h). Gratuït.

Iñaki Bonillas. Arxiu J. R. Plaza. Inau-
guració d'aquesta exposició de l'artis-
ta mexicà Iñaki Bonillas.
La Virreina Centre de la Imatge. Ram-
bla, 99 (19.30 hores).

Crear a l'Equador. Taula rodona sobre
la difusió artística a l'Equador amb
Tania Hermida, directora de cinema,

María Belén, artista, Javier Andrade,
artista multidisciplinar, i Leonardo
Valencia, escriptor. Tot seguit la so-
prano Vanesa Regalado farà una
breu actuació i interpretarà temes
clàssics i contemporanis.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (19.30
hores).

Grills i òpera de Latung La La. Inaugu-
ració d'aquesta exposició de David
Ymbernon.
Galeria Joan Prats. Balmes, 54 (19.30
hores).

La mujer sola. Ana Plaza escenifica
aquest monòleg de Franca Rame i
Dario Fo.
Centre cívic Sagrada Família. Proven-
ça, 480 (20 hores). Gratuït.

Musicant la dansa. Concert de piano
a quatre mans a càrrec de Sandra
Bellver i Cristina Masferrer, i la dansa
de Mireia Lorente.
Centre cívic Urgell. Comte d'Urgell,
145 (20 hores). Gratuït.

Teatre còmic. Espectacle de la compa-
nyia The Einstein Sisters que utilitza
el món de la ciència amb humor.
Casa Elizalde. València, 302 (20.30
h). Gratuït amb reserva en el telèfon
934-880-590.

IBA col·lectiu d'improvisació. Concert
a càrrec del grup austríac Nörz, for-
mat per Andreas Trobollowitsch, cin-
tes i instruments preparats, i Johan-
nes Tröndle, violoncel. 6 euros.
Casp, 108, 9è (21 hores).

Primeras Marcas. Presentació del pri-
mer treball discogràfic de llarga dura-
da de Hans Laguna.
Fantástico Club de Barcelona. Escude-
llers, 3 (21.30 hores).

Barcelona

SITGES (Garraf)
Palabras en Libertad. Dintre d'aquest
cicle, la psicopedagoga Montse Ro-
magosa parla de ROM@: Una educa-
ción para la Vida, de 0 a 18 años. A
continuació hi haurà música amb el
guitarrista Roger Sala.
Restaurant La Presó. Francesc Gumà,
21 (20.30 h). Entrada i consumicions
gratuïtes.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

R amon Gomis de
Barberà (Reus,
1946) és un metge
i investigador de

prestigi, però també va ser a
mitjan anys seixanta un dels

membres funda-
dors, juntament
amb altres joves
com Lluís Pas-
qual, del grup La
Tartana-Teatre
Estudi de Reus, en el qual va
dirigir força obres. I ha anat
edificant al llarg dels anys,
sense pressa, una sòlida carre-
ra com a autor teatral en què
trobem títols com Capvespre
al jardí, que Pasqual va mun-
tar als vuitanta al Lliure. I jus-
tament avui a la nit Gomis

torna al Lliure de Gràcia amb
la seva nova obra,Espiadimo-
nis, un triangle amorós entre
investigadors científics en el
fons del qual, explica el direc-
tor, Iban Beltran (Prat de
Comte, 1974), hi ha un gran
xoc generacional.
Joan Anguera, Muntsa Al-

cañiz, Alba Pujol i
ElenaFortuny do-
nen vida a aques-
ta història que ja
es va estrenar fa
uns dies al Teatre

Bartrina –és una coproduc-
ció del Centre d’Arts Escèni-
ques de Reus–, en la qual a
un investigador biomèdic de
prestigi internacional ja jubi-
lat i amb la vida perfecta-
ment ordenada “se li presen-
ta una jove científica proce-
dent d’Europa de l’Est prepa-

radíssima, brillant, i a més
molt maca, que li desmunta
totes les certeses”, explica
Beltran. “El professor ha de
triar de sobte entre conser-
var el món que tenia o dei-
xar-se arrossegar per aquest
remolí. En aquest sentit –afe-
geix el director–, el títol de

l’obra és una metàfora del
personatge de la jove, encar-
nat per Alba Pujol. Un insec-
te com una libèl·lula, de vol
caòtic, canviant sense saber-
ne el motiu, però aparent-
ment amb un ordre al darre-
re”. Al costat d’ells, una altra
estudiant i la secretària que
ha passat tota la vida al costat
del professor presenciaran
els acostaments i allunya-
ments de dues generacions
immerses en el caos que ca-
racteritza la societat actual.c

Alba Pujol i
Joan Anguera
en una escena
de l’obra
Espiadimonis,
al Lliure
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]Joan Anguera, Muntsa Alcañiz, Elena Fortuny i Alba Pujol protago-
nitzen al Lliure de Gràcia el triangle amorós d’‘Espiadimonis’, una
obra del metge i investigador Ramon Gomis de Barberà dirigida per
Iban Beltran. Un xoc de generacions i un joc de sentiments que
qüestiona conceptes com l’amor, la fidelitat o la sinceritat

‘ESPIADIMONIS’
Teatre Lliure. Montseny, 47.

Barcelona
Fins al 4 de març

www.teatrelliure.com

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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Més informació i altres ofertes a
www.subscriptorsdelavanguardia.com

15% de descompte en el concert de LANG LANG a L’Auditori, el 22/04/12 a les
19 h. Compra a través de Telentrada de Catalunya Caixa (www.telentrada.com i
Tel. 902 10 12 12). LANG LANG, l’artista més de moda al planeta de la música clàssica.
Info: www.auditori.cat L’Auditori, C/ Lepant, 150, Barcelona. Vàlid per a 4 entrades
per targeta de Subscriptor. Entrades limitades. Preu sense descompte: 45 i 60 €.

DKV cuida la salut de la teva Pime, des de 37,90 €/mes per assegurat + Regal d’una estada en un hotel
amb l’assegurança “DKV Pimes”. Info: www.dkvseguros.com Contracta-ho al Tel. 900 500 101 o a través de
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Servei d’Assistència Informàtica Remota totalment gratuït per als Subscriptors. Dóna’t d’alta ara al
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