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Barcelonaa ciutat

Subhasta solidària per Japó. Avui obra
aquesta exposició d'obres donades
per diferents artistes. La recaptació
obtinguda per la venda de les obres
serà destinada a la ciutat japonesa
de Sendai, una de les més castigades
de la catàstrofe de fa un any.
Cercle Artístic Sant Lluc. Mercaders,
42. Del 28 de març al 14 d'abril.
www.amicsunescobarcelona.cat

El combat contra la pobresa al llarg de
la història de Barcelona. Conferència
de Josep M. Salrach, catedràtic d'his-
tòria medieval.
ACA. Diputació, 282, principal (17.30
hores). 2 euros.

Factures pagades. Presentació
d'aquesta novel·la de Manuel Foras-
ter, a càrrec d'Antoni Marí i Giuseppe
Grilli, que conversaran amb l'autor
sobre l'obra. La violinista Ariadna Ro-
driguez oferirà un petit concert.
Llibreria Laie. Pau Claris, 85 (19 h).

Els bombardeigs a Catalunya 1936-
1939. Taula rodona a càrrec dels his-
toriadors Xavier Domènech, Josep
Rubió, David Íñiguez, David Gesalí i
Pablo de la Fuente. Intervindrà tam-
bé Anna Raya, testimoni del bombar-
deig que afectà al barri barceloní de
la Barceloneta. Modera, Jordi Palou-
Loverdos, director del Memorial De-
mocràtic.
Museu d'Història de Catalunya. Plaça
Pau Vila, 3 (19 hores).

Madre India: un viatge al més profund
de l'Índia. Conferència d'Ana García-
Arroyo, autora del llibre Madre In-
dia. Presenten Rafel Bueno i Agustín
Pániker.
Casa Àsia. Av. Diagonal, 373 (19 h).

Un altre got d'absenta. Presentació
d'aquest llibre de Tina Vallès.
La Central del Raval. Elisabets, 6 (19
hores).

Campanella i el seu cinema. Inici
d'aquest cicle dedicat al director ar-
gentí Juan José Campanella, amb la
projecció de la seva pel·lícula El hijo
de la novia.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (19 ho-
res). Entrada gratuïta.

Trobades culturals. Avui parlem de...
República de Kazakhstan. Diverses
persones nascudes al Kazakhstan i
que viuen a Catalunya parlaran del
seu país. Hi haurà projeccions i una
degustació de productes típics.
Amics de la Unesco. Mallorca, 207,
principal (19.10 h). Entrada gratuïta.

Avances en la prevención, diagnóstico
y tratamientomédico del cáncer de co-
lon. Conferència a càrrec de Josep
Tabernero, cap del servei d’Oncolo-
gia de l’Hospital Universitari Vall
d’Hebron.
Hotel Alma. Mallorca, 271 (19.30 h).

Paraules d'amor. Presentació
d'aquest llibre de David Escamilla a
càrrec de Xavier Trias, alcalde de Bar-
celona, Màrius Carol, periodista, i Pi-
lar Beltran, editora, i l'autor.
Casa del Llibre. Rambla Catalunya, 37
(19.30 hores).

III Cicle de Música Religiosa de Sarrià -
Sant Gervasi. Xavier Pagès, baríton, i
Santiago Figueras, tiorba i guitarra
barroca interpreten el programa
Cants de la Barcelona del barroc.
Centre cívic Pere Pruna. Ganduxer,
130 (20 hores). Entrada lliure.

Festival de primavera. Recital de pia-
no a càrrec del pianista rus Ilya Maxi-
mov. 10 euros.
Conservatori del Liceu. Nou de la Ram-
bla, 88 (20 hores).

Música coral russa a cappella. La Coral
Càrmina, dirigida per Gorka Sierra, in-
terpreta obres de Rakhmàninov,
Tchaikovsky, Sviridov i d'altres.
Església Sant Felip Neri. Plaça Sant Fe-
lip Neri, 5 (20 hores). 5 euros.

Un Rèquiem alemany. Concert a càr-
rec de la Sociedad Coral de Bilbao,
el Chorus Musicus Köln i la Das Neue
Orchester. Dirigeix Christoph
Spering.
Palau de la Música (20.30 hores). De
15 a 25 euros.

Dansa. Doble sessió de dansa
contemporània i desenfadada, Strip-
tease i Diari d'accions, a càrrec de
Pere Faura.
Casa Elizalde. València, 302 (20.30
h). Gratuït, reservar al 934-880-590.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E ls primers records
que guardem de la
nostra vida, imat-
ges d’entre els tres

i els cinc anys amb alguna co-
sa d’irreal, perquè no sabem

si van succeir, ens
els van explicar o
els hem somiat,
són el material de
base de la nova
obra d’Alfredo
Sanzol, En la luna. Una obra,
com totes les seves, atapeïda
d’humor i tendresa, que des
d’avui fins diumenge es pre-
senta al Lliure de Gràcia des-
prés del seu èxit al teatre de
La Abadía de Madrid.
Com sempre, va explicar

ahir Sanzol, per a aquesta

obra que transcorre durant
els anys de la transició ha par-
tit d’una barreja dels seus re-
cords, la seva experiència ac-
tual i les seves troballes a
Google. Unes troballes que
actuen com a disparadors de
la creativitat a les seves pe-
ces. Peces fragmentàries,

compostes de di-
versos esquetxos
–en aquest cas de
15, alguns d’hila-
rants– units sub-
terràniament. Es-

quetxos amb què reprodueix
com sent ell la vida, amb his-
tòries que se superposen pe-
rò sense relació de causalitat.
Un bon exemple de com

treballa és l’inici d’En la luna,
per al qual ha sumat el seu
primer record, els abrics dels
homes que carregaven el fè-

retre de Franco, ambuna his-
tòria que va trobar a Google
sobre un home que pintava
planisferis celestes. I amb els
deutes que tenen diversos
ajuntaments amb la seva
companyia. Amb això, San-
zol imagina un home que va
pintar al palau del Pardo un

planisferi per a Franco que
aquest mai no li va pagar i
que rep en morir el dictador
una carta que li diu que ha
deixat escrit al seu testament
que vol que ell carregui el
seu taüt... El conte de les tres
cabretes explicat al revés és
per sucar-hi pa. Segons San-
zol, es tracta d’explicar com
és de zigzaguejant el món,
com és d’incomprensible la
realitat. I l’humor i el contac-
te amb les emocions són l’úni-
ca manera de fer-ho.c

Una escena
d’En la luna,
que es
representa
al Lliure
de Gràcia
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]El director de ‘Delicades’ presenta des d’avui fins diumenge la seva
nova obra al Lliure de Gràcia: ‘En la luna’, 15 esquetxos que evo-
quen els primers records del director, imatges del temps de la transi-
ció marcades pel conflicte entre els desitjos de llibertat existents i la
por que aquestes esperances es trunquessin

‘EN LA LUNA’
Teatre Lliure de Gràcia

Montseny, 47. Barcelona
Fins a l’1 d’abril

www.teatrelliure.com

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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Encara hi ets a temps!
Fes servir el teu enginy i guanya
un rellotgeTime Force.
Entra a la nostra pàgina de Facebook i respon a la pregunta.
Les respostes més votades optaran al premi!

www.facebook.com/LaVanguardia

Emoció,humor, transició

Atenció al ciutadà de la Generalitat .. 012
Servei d'Urgències Mèdiques ............. 061
Emergències .................................... 112

Juntos combatimos la pobreza
y la injusticia


