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Barcelona ciutat

Fira d’estocs. Dos dies de venda d’ob-
jectes amb diverses activitats paral·le-
les, com tallers infantils.
Passeig de Sant Joan (10.30 h).

30 minuts de música a l’Ateneu. Reci-
tal d’òpera a càrrec dels estudiants
del Barcelona Opera Studio.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (18.00,
19.00 i 20.00 h). 8 euros.

Metrópolis. Projecció d’aquesta pel·lí-
cula de ciència-ficció dirigida per Fritz
Lang, en l’any del seu 85è aniversari.
Sala Mompou de la SGAE. Passeig de
Colom, 6 (19.00 hores). Gratuït.

Concert coral.Recital a càrrec de la Sa-
cred Heart University Choir dels EUA.
Basílica de Santa Maria del Pi. Sant
Josep Oriol (19.00 h). Gratuït.

Fukushima: crónica de un tsunami nu-
clear. Taula rodona amb la participa-
ció de Lluís Caelles i Sergi Vicente, els
corresponsals de TV3 que van viure
aquella tragèdia de primera mà.
Casa Asia. Diagonal, 373 (19.00 h).

Viatge a l’interior amb espelma. Pre-
sentació del nou treball musical de
Lluís Vidal Trio. 10 euros.
Circol Maldà. Pi, 5 (20.00 h).

Planeta Júpiter. Observació nocturna
del planeta Júpiter, també demà.
Observatori Fabra. Camí de l’Observa-
tori (20.00 h). Reserva prèvia.

58è Concurs Maria Canals. Concert
inaugural a càrrec del pianista Denis
Zhdanov.
Palau de la Música. Palau de la Músi-
ca, 2 (20. 30 hores). 10 euros.

Todos los grandes tienen problemas
de piel. Representació d’aquesta
obra de teatre, protagonitzada per
Txalo Toloza.
La Pedrera. Passeig de Gràcia, 92
(20.30 hores). 6 euros.

Cançons essencials catalanes. Recital
de cançons catalanes des de l’any
1275 fins l’actualitat a càrrec de
Sergi Dantí.
Biblioteca de Catalunya. Hospital, 56
(20.30 hores). 12 euros.

In heaven. Estrena del nou especta-
cle de dansa i música de Jordi Cortés.
Tres úniques funcions fins diumenge.
Teatre SAT! Neopàtria, 54 (21.00 ho-
res). 14 euros.

Cicle concerts d’hivern. La guitarrista i
cantant Carmen Rodríguez presenta
el seu nou àlbum en concert acústic.
Centre Cívic La Sedeta. Sicília, 321
(21.00 hores). Gratuït.

Barcelona

IGUALADA (L’Anoia)
La Bohème. Representació de la po-
pular òpera de Puccini.
Teatre Municipal l’Ateneu. Sant Pau, 9
(21.00 hores). De 20 a 25 euros.

MARTORELL (Baix Llobregat)
El romanço d’Anna Tirant. Presentació
del nou llibre de Josep Pedrals.
Torre de les Hores. Mur, 63 (19.00 h).
Gratuït.

Girona

GIRONA (Gironès)
Film SymphonyOrchestra. Primer con-
cert a Catalunya d’aquesta orquestra
amb la gira dedicada íntegrament al
compositor de cinema John Williams
(Star Wars, Tiburón, E.T.).
Auditori Palau de Congressos. Pg. de
la Devesa, 35 (21.00 h). 25 euros.

PALAFRUGELL (Baix Empordà)
Concert de guitarra. Recital a càrrec
de Carlos Almoril amb un repertori
que inclou Bach i Regondi.
Teatre Municipal. Santa Margarida, 1
(21.30 hores). 5 euros.

Lleida

LA SEU D’URGELL (Alt Urgell)
AnnaRoig i L’ombre de ton chien. Con-
cert de l’últim disc d’aquest grup, Bi-
goti vermell.
Sala Sant Domènec. Sant Domènec, 2
(22 hores).

TÀRREGA (Urgell)
Com em veuen, com em veig? Confe-
rència a càrrec de l’escriptora Gem-
ma Lienas, guanyadora del Ramon
Llull amb El final del joc. Gratuït.
Biblioteca Central Comarcal de Tàrre-
ga. Plaça Sant Antoni, 3. (18.00 h).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

D
es d’avui i fins al
proper dia 18 tor-
na al teatre Lliure
de Gràcia sota la

direcció de Carme Portaceli
una de les obres que va triom-

far en el passat
Grec: La nostra
classe, que afron-
taun terrible esde-
veniment històric
però, també, una
part, lamés fosca, de la condi-
ció humana. I és que La nos-
tra classe retrata com el 1941,
durant l’ocupació nazi, els ha-
bitants catòlics del poble po-
lonès de Jedwabne van reu-
nir els seus veïns jueus per
massacrar-los, homes, dones
i nens. I això que fins ales-

hores convivien en pau, es
coneixien, havien estudiat
junts. De tota manera, la ma-
tança va quedar sepultada
per la guerra i la història, i la
responsabilitat del que havia
passat es va atribuir als nazis.
Però fa uns anys els histo-

riadors van aclarir aquell fet

atroç, i això va
donar origen a
llibres, documen-
tals i textos tea-
trals com La nos-
tra classe, de Ta-

deusz Slobodzianek, que ara
adapta Portaceli amb un
equip d’actors en el qual
figurenmolts dels seus col·la-
boradors habituals: David Ba-
gés, RogerCasamajor, Gabrie-
la Flores, Lluïsa Castell, Al-
bert Pérez, Xavier Ripoll, Ro-
sa Boladeras, Ferran Carva-

jal, Jordi Brunet i Isak Ferriz.
Ells encarnen deu veïns

del poble polonès, cinc catò-
lics i cinc jueus. Deu com-
panys de classe que seran víc-
times i botxins i que reflexio-
naran sobre la seva terrible
història després de la seva
mort, esdevinguda en temps

diferents, fins i tot per als ju-
eus, ja que alguns es van esca-
par. “Aquestes deu persones
mortes vénen a explicar la
seva història, a ajustar els
comptes”, diu Portaceli, en-
cara que adverteix que al-
guns ja no saben què és veri-
tat i què és mentida. I és que
l’obra, a més del nazi interi-
or, parla també de la supervi-
vència: com sobreviuen els
que sobreviuen. Salven la se-
va entitat física, però no la vi-
da, conclou la directora.c

Xavier Ripoll,
Ferran
Carvajal,
David Bagès i
Lluïsa Castell
a l’obra
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]‘La nostra classe’ examina l’intolerant que portem dins a través de
les vides de deu companys d’estudis del poble polonès de Jedwabne
que es van convertir en víctimes i botxins quan el 1941, sota l’ocu-
pació nazi, els habitants catòlics de l’indret van reunir els seus veïns
jueus per matar-los.

‘LA NOSTRA CLASSE’
Teatre Lliure de Gràcia

Montseny, 47. Barcelona
Fins al 18 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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