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Pirineu comtal: un viatge pel naixe-
ment de Catalunya. Aquesta exposi-
ció fotogràfica sobre la ruta pirinen-
ca proposa un recorregut pels territo-
ris d'11 dels antics comtats que van
ser escenari de la configuració i del
naixement del país.
Palau Robert. Passeig de Gràcia, 107.
Del 28 de febrer a l'1 d'abril.

Microclimas, microcosmos. Conferèn-
cia a càrrec dels arquitectes Ramon
Bosch i Bet Capdeferro.
Esarq-UIC. Immaculada, 22 (16 h).

Memòries. Jordi Pujol presenta el ter-
cer volum de les seves memòries
amb un diàleg ambMiquel Roca i Ju-
nyent presentat i moderat per Mòni-
ca Terribas, directora de TV3.
CCCB. Montalegre, 5 (19 hores). Entra-
da lliure, Confirmar: 933-428-535.

Misrata calling. Presentació d'aquest
llibre d'Alberto Arce, a càrrec de Plà-
cid Garcia-Planas, periodista de La
Vanguardia, Emilio S.Mediavilla, edi-
tor, i l'autor.
Llibreria Laie. Pau Claris, 85 (19 h).

Bicentenari Dickens. Projecció de la
pel·lícula Great expectations (Gran-
des esperanzas), de Alfonso Cuarón,
1998. VOSE.
Fnac Arenas. Plaça Espanya (19 h).

Reiníciate. Presentació d'aquest lli-
bre d'Antonio Fornés.
Fnac Triangle. Plaça Catalunya (19 h).

Causes i escenaris de les revoltes a la
Mediterrània. Conferència a càrrec
de Javier Albarracín, director de des-
envolupament socioeconòmic de
l'IEMed.
Biblioteca Vila de Gràcia. Torrent de
l'Olla, 104 (19 hores).

Igualdad: una apuesta segura para
empresas pioneras. Taula rodona so-
bre la igualtat d'homes i dones en el
si de l'empresa, a càrrec de Conchita
Gassó, directora del comitè d'igual-
tat de Gaes, Francina Vila, regidora
de dona i drets civils de l'ajuntament
de Barcelona, Eugenia Bieto, directo-
ra d’Esade, Rosa Clarà, empresària,
Imma Puig, psicòloga clínica, i Manel

Giménez, director de l'àrea de perso-
nes i organització de Gaes.
Auditori de Gaes. Pere IV, 160 (19 h).

Manual d'heràldica i tècnica del blasó.
Presentació d'aquest llibre d'Ar-
mand de Fluvià, a càrrec de Salvador
Giner, Antoni Pladevall, Joan Malu-
quer i l'autor.
IEC. Carme, 47 (19 hores).

La pesadilla de Darwin. Projecció
d'aquest documental d'Hubert Sau-
per, sobre els efectes perniciosos de
la introducció de la perca del Nil al
llac Victòria.
Centre cultural Urgell. Comte d'Urgell,
145 (19 hores).

Dia d'Andalusia. José María García
León, historiador i president de l'Ate-
neo de Cádiz del 1992 al 2000, pro-
nuncia la conferència Cataluña en
las Cortes de Cádiz. A continuació hi
haurà un recital poètico-musical en-
torn del poeta gadità Rafael Alberti,
a càrrec d'Elisabeth Gimeno, sopra-
no, Antonina Rodrigo, escriptora, i
Gonzalo Redondo, pianista. Presenta
Bernat Castany.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

Hawai, fuego entre olas. Tertúlia amb
Jordi Canal-Soler, biòleg, escriptor i
viatger.
Espai Catai. Via Augusta, 1-3 (19.30
hores).

A la recerca del benestar. Presentació
d'aquest llibre d'Ignasi Llorente.
Casa del Llibre. Rambla Catalunya, 37
(19.30 hores).

Nous sons 2012. Alumnes de grau su-
perior del Conservatori deMúsica del
Liceu interpreten obres de Montsal-
vatge, Donatoni, Rota, Gastinel, Pou-
lenc i Markeas.
Sala Tete Montoliu de L'Auditori. Le-
pant, 150 (20.30 hores). Entrades gra-
tuïtes a les taquilles de L'Auditori.

Fat Black Spider. Concert-performan-
ce de Madame Humtata i, a més a
més, desfilada Trash Couture de ro-
ba no portable i seqüències de curts
addicionals.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12 (21
hores). 7 euros.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

D
esprés de l’èxit
de la primera pro-
posta, Buchetti-
no, en la qual una

actriu narrava el conte de El
petit Polzet als nens, que l’es-

coltaven acompa-
nyats per mantes
ajaguts en una
trentena de llits,
el teatre per al pú-
blic infantil torna
al Lliure des d’avui i fins al
25 de març amb Un bosc de
cames. Una obra colorista i
imaginativa, amb ressonàn-
cies de contes clàssics com
Alícia al país de les merave-
lles, Caputxeta vermella o
Hansel i Gretel, que narra
com una nena petita es perd

a l’andana d’una estació de
tren atapeïda de gent. I com,
després de la por inicial, que
la porta a amagar-se, acaba
sentint curiositat pels altres
viatgers i, a poc a poc, és ca-
paç d’apropar-s’hi, de relaci-
onar-s’hi, de conèixer-los.
“És un recorregut cap a

l’altre, un exem-
ple de com ens
apropem a les al-
tres persones”,
explica Jordi Pa-
let, autor i di-

rector d’aquesta obra de la
companyiaTaat-Farrés Brot-
hers i cia, que fa deu anys
que es dediquen al teatre fa-
miliar, encara que aquest
mateix any van estrenar
Equilibristes, la seva prime-
ra obra per a adults.
Per atrapar els petits –es

recomana a partir dels tres
anys–, Un bosc de cames
aposta per una posada en es-
cena sorprenent. Primer,
perquè barreja titelles i ac-
tors: Guida, la petita perdu-
da, és un titella mentre va
agafada de la mà del seu pa-
re; quan es perd, li dóna vida

l’actriu Mariona Anglada,
que ja recorda encoratjada
aquell incident. I per tenir la
percepció de Guida en per-
dre’s, una nena enmig de
gent gran, Palet ha jugat a
dislocar les proporcions i po-
sa a l’escenari de l’Espai Lliu-
re –reobert per a l’ocasió, ja
que va ser tancat després de
l’obertura del Lliure de Grà-
cia– cames enormes de més
de dos metres d’alçada que
constitueixen un veritable
bosc per a la petita.c

Les cames de
més de dos
metres de
l’escenografia
d’Un bosc de
cames
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]Una nena es perd al bosc. I no en un bosc qualsevol: és un bosc...
de cames. Titelles i tres actors –Mariona Anglada, Ada Cusidó i Pep
Farrés– donen vida a l’Espai Lliure la història de la petita Guida a ‘Un
bosc de cames’, una obra per al públic familiar que parla de com ens
apropem i coneixem els altres

‘UN BOSC DE CAMES’
Teatre Lliure (Montjuïc). P. de
Sta. Madrona, 40. Barcelona

Fins al 25 de març
www.teatrelliure.cat

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