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Tunisia's Cooperation on Readmission
with the EU Member States: Drivers
and Implications. Conferència (en an-
glès) a càrrec de Jean-Pierre Cassari-
no, professor al Robert Schuman Cen-
tre for Advanced Studies.
IEMed. Girona, 20 (18 hores).

Interpretar els mitjans amb sentit crí-
tic. Conferència a càrrec de Joaquim
Maria Puyal, periodista, i Josep M.
Cadena, secretari general del Consell
de la Informació de Catalunya.
Biblioteca Jaume Fuster. Plaça Les-
seps, 20-22 (19 hores).

El Gran Calders. ‘Antaviana’: dels con-
tes al teatre. Conferència a càrrec de
Julià de Jòdar, escriptors.
Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver.
Comte Borrell, 44-46 (19 hores).

Clementina Arderiu. Recital en home-
natge a aquesta poetessa per Glòria
Bosch, Dolors Pérez i Rafael Soteras.
Biblioteca Vapor Vell. Joan Güell, 14
(19 hores).

Trobades amb la literatura romàntica.
En el marc d’aquest cicle que vol do-
nar a conèixer les darreres novetats,
trobada amb l’editora de Versàtil,
Irene M. Calpe.
Abacus. Espai Cultural Balmes. Bal-
mes, 163 (19 hores).

Casi nunca llueve. Presentació en di-
recte d’aquest treball de Dikers.
Fnac Triangle. Plaça Catalunya (19 h).

Plomes contra filferros. En el marc
d’aquest cicle sobre literatura con-
centracionària, Jordi Carrión parla so-
bre Jean Améry, el supervivent incò-
mode.
Biblioteca Poble-sec-Francesc Boix.
Blai, 34 (19 hores).

De la política institucional al combat
social: de la militància en partits polí-
tics a la cooperació internacional. Con-
ferència a càrrec de Toni Guirao, doc-
tor en geografia i història.
Ateneu Popular 9Barris. Portlligat, s/n
(19 hores).

Mientras duermes. Taula rodona per
analitzar les claus de l’èxit d’aquesta

guardonada pel·lícula, de Jaume Ba-
lagueró, amb la participació del guio-
nista, AlbertoMarini, Joel Joan, presi-
dent de l’Acadèmia del Cinema Cata-
là, Sandra Gómez, presidenta de
Guionistes Associats de Catalunya, i
el mateix Balagueró.
Sgae. Passeig Colom, 6 (19 hores).

Els colors dels dies. Presentació
d’aquest llibre d’Albert Mestres, a
càrrec de l’escriptor Manel Ollé i l’ac-
tor Pep Planas.
Llibreria La Central del Raval. Elisa-
bets, 6 (19.30 h).

Cicle de clàssica. Recital a càrrec
d’Ingrid Ustrell, soprano, i Mercè
Roa, piano. Entrada lliure i gratuïta.
Institut d’Estudis Nord-americans. Via
Augusta, 123 (19.30 hores).

La poesía es un fondo de aguamarina.
Presentació d’aquest llibre de Santia-
goMontobbio, a càrrec deMercè Boi-
xareu, catedràtica de Filología de la
UNED, Gloria López Forcén, professo-
ra de la facultat de Filologia de UNED
Barcelona i coordinadora del Club de
Lectura de la UNED, i Rafael Lozano,
periodista de La Vanguardia .
Pavelló Central. Recinte de la Materni-
tat de la UNED. Travessera de Les
Corts, 131 (19.30 hores).

Series Militars. Aleksandr Sokurov a la
col·lecció MACBA. En el marc d’aques-
ta exposició, conferència a càrrec
d'Albert Serra, director i productor ci-
nematogràfic.
Auditori MACBA. Plaça dels Àngels, 1
(19.30 hores). Entrada gratuïta.

Medellín, una llar per a la vida. Confe-
rència a càrrec de l'alcalde de Mede-
llín (Colòmbia), Aníbal Gaviria.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299 (20 hores).

El talent. Presentació d’aquesta no-
vel·la de Jordi Nopca.
Horiginal. Ferlandina, 29 (20.30 h).

Cafè Freud: Els joves i els sabers. Tertú-
lia amb Isabel Orensanz per parlar si
els nois del segle XXI volen aprendre
o si les noves tecnologies represen-
ten un problema a l’escola.
Cincómonos. Consell de Cent, 283 (21
hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

V
uit dècades d’amor
secret, d’amor pro-
hibit, a través de
vuit escenes expli-

cades en el sentit contrari al
qual discorren les agulles del

rellotge: si a la pri-
mera escena els
dos amants són ja
octogenaris, a l’úl-
tima són uns in-
fants de deu anys.
Es tracta deDavid y Sara (Pe-
gaso ha desaparecido), una
obra que culmina així la trilo-
gia que Ever Blanchet va ini-
ciar amb Desiguals i va pros-
seguir amb Pasta fullada,
una trilogia que aborda a tra-
vés de situacions molt dife-
rents –aPasta fullada els pro-

tagonistes són parelles
sexagenàries i Desiguals se-
gueix les vides de tres dones
des dels 40 als 70 anys– però
sempre recorrent com les
relacions humanes passen
per la sexualitat a través del
temps.
ÒscarMolina, que ja va diri-

gir Pasta fullada,
s’encarrega també
de posar en esce-
na aquesta tercera
part de la trilogia
al Teatre Gaudí

Barcelona. I ho fa amb Xavi
Casan i Maria Clausó com a
únics protagonistes i en un es-
pai molt petit, amb capacitat
per a només 33 espectadors.
Per a Molina, es tracta que
l’audiència s’emocioni amb la
proximitat i la veritat amb
què treballa amb els actors.

I sens dubte amb l’obra,
amb David y Sara, dues per-
sones que viuen un amor que
la societat no accepta, “un
amor secret, impossible, pe-
rò que segueix un camí al
llarg del temps, de manera
que ella i ell van coneixent la
vida de l’altre, els seus

amants, el que fan”, explica
Molina. I tot narrat amb no-
més dos actors per represen-
tar les diferents èpoques de
la seva vida, des de la vellesa
fins a la infantesa, en vuit es-
cenes separades per versions
del tema Whatever Lola
wants, del musical Damn
Yankees. Per a Molina, es
tracta d’“undrama que empa-
titza amb la gent, que no la
deixa indiferent, que l’obliga
a preguntar-se per la seva
pròpia ètica, la seva moral”.c

Maria Clausó
i Xavi Casan
a l’obra
David y Sara
(Pegaso ha
desaparecido)
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]Xavi Casan i Maria Clausó són David i Sara a la nova obra d’Ever
Blanchet. Dues persones que viuen un amor prohibit, però que el
viuen al llarg de tota la vida. Casan i Clausó es transformen contínua-
ment per donar vida a aquesta llarga història, amb la dificultat afegi-
da d’explicar-la cap a enrere, des dels 80 fins als 10 anys

‘DAVID Y SARA (PEGASO HA
DESAPARECIDO)’

Teatre Gaudí Barcelona
Dimarts i dimecres, 20.45 h.

www.teatregaudibarcelona.com

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