
40 LAVANGUARDIA DIMECRES, 19 SETEMBRE 2012

Barcelona ciutat

La ficció en les graelles televisives:
l’augment de la producció televisiva,
la innovació i la internacionalització.
Taula rodona amb Isaki Lacuesta, di-
rector de cinema; Domingo Corral, di-
rector de Turner Broadcast; Rafa Por-
tela, director de Paramount Chan-
nel; Jordi Bosch, president del grup
Endemol; Àngel Quintana, crític cine-
matogràfic i professor de la UdG, i
Ramon Muntaner, director de la
SGAE a la Zona Catalunya-Balears.
SGAE. Passeig Colom, 6 (18 hores).

No nos cabe tantamuerte.Memorial a
Ciudad Juárez. Inauguració d’aquesta
exposició sobre el feminicidi a Mèxic
amb la conferència Ciudad Juárez:
conflicto, memoria y arte, a càrrec
de Paula Laverde.
Centre d’Informació i Recursos per a
les Dones. Camèlies, 36-38 (18.30 h).

Jalla, Jalla. Projecció d’aquesta pel·lí-
cula (Jossef Fares, Suècia, 2001), i
debat amb Xavier Aragall, tècnic en
migracions de l'IEMed. Una divertida
comèdia sobre les noves comunitats
que poblen la vella Europa.
Institut Europeu de la Mediterrània. Gi-
rona, 20 (18.30 hores). Gratuït.

Rússia contemporània. Projecció de
peces de videoart rus seleccionades i
presentades per la cap del Departa-
ment de Cinema i Vídeo del National
Centre for Contemporary Arts (NCCA)
del Ministeri de Cultura de la Federa-
ció Russa, Karina Karaeva, en conver-
sa amb els videoartistes Fito Conesa i
Andrés Duque.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7 (19 ho-
res). Entrada lliure.

Les traduccions d'‘Incerta Glòria’. Tau-
la rodona sobre aquesta novel·la de
Joan Sales, que va tenir diverses ver-
sions, entre d’altres al castellà, al
francès i a l'anglès. Participants:
Emili Rosales, Maria Bohigas i Peter
Bush, moderats per Xavier Pla.
Palau de la Virreina, Rambla, 99 (19
hores).

Un projecte per projectar el futur de
les llengües. Conferència a càrrec de
Raquel Casesnoves, de la UPF.
IEC. Carme, 47 (19 hores).

Misión Olvido. Presentació de la dar-
rera novel·la de María Dueñas a càr-
rec de Sergio Vila-Sanjuán, periodis-
ta de La Vanguardia, i l’autora.
Casa del Llibre. Rambla Catalunya, 37
(19 hores).

La arquitectura inspiradora deDalí. Da-
lí, Cadaqués. Un vínculo captado por
Joan Vehí. Inauguració d’aquesta ex-
posició. Entrada gratuïta.
Roca Barcelona Gallery. Joan Güell,
211-213 (19.30 hores).

Poesia. Presentació d’aquest llibre
de Michel Houllebecq, escriptor fran-
cès, amb una conversa entre Fabrice
Bentot i l’autor, que llegirà alguns
dels seus poemes. RaimonMolins en
llegirà una selecció en castellà.
Institut Francès. Moià, 8 (19.30 h).

Crisi del periodisme, (b)vells valors i
nousmitjans: unamirada des de l’Ate-
neu. Conferència inaugural del curs
acadèmic a càrrec de Lluís Reales, pe-
riodista.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

Lamillormàgia amb elsmillors profes-
sors. Conferència a càrrec del mag ja-
ponès Shohei Komoriya.
Teatre Museu El Rei de la Màgia. Jon-
queres, 15 (21 hores). 15 euros.

Barcelona

GRANOLLERS (Vallès Oriental)
The risk of random. Inauguració
d’aquesta exposició de dibuixos fets
amb ordinador per Sonia Mackay.
Escola Oficial d’Idiomes del Vallès
Oriental. Veneçuela, 86 (19.30 hores).

SABADELL (Vallès Occidental)
Vallesos. Gent, terra i patrimoni. Espe-
cial La riuada de 1962. Presentació
d’aquesta revista-llibre que comme-
mora el 50 aniversari de les riuades
que es van endur la vida de gairebé
700 persones a la comarca.
Sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés
(19 hores).

TERRASSA (Vallès Occidental)
Cuentos grandes y chicos. Presentació
d’aquest llibre d’Iván Carrasco.
Amics de les Arts i Joventuts Musicals.
Sant Pere, 46 (19.30 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
itus va morir fa tres
mesos. Es va estave-
llar amb la seva fur-
goneta. Es va suïci-

dar. I els seus amics, la seva
exnòvia i el seu germà es reu-

neixen per recor-
dar-lo. Ho estan
passant molt ma-
lament. Al dolor
de la pèrdua i a
sentiments de cul-
pa ben diversos, s’hi afegeix
que aquests joves de vint i
trenta anys, de classe mitja-
na-alta, feliços peterpans ins-
tal·lats en la joventut eterna,
no estan gens preparats per a
la mort. Així comença Litus,
una obra escrita i dirigida per
Marta Buchaca (Barcelona,

1979) que ha passat de la peti-
ta Sala FlyHard de Jordi Ca-
sanovas a l’Espai Lliure.
De fet, Litus és la primera

obra que acull aquest espai
després que el director del
Lliure, Lluís Pasqual, decidís
oferir als joves creadors la sa-
la petita de Montjuïc, tanca-

da des que es va
reobrir el Lliure
de Gràcia.
PerBuchaca,Li-

tus és una obra ge-
neracional, però

que provoca llàgrimes i ria-
lles a tothom. “El suïcidi en el
fons és una anècdota que re-
flecteix la crisi d’una persona
i una generació. L’obra parla
de com estem de perduts,
com ens costa de créixer, fer-
nos grans, saber on som, on
pensàvem que hi seríem i on

volem ser”, diu. I la mort de
Litus, explica, és el primer
gran mastegot de la vida a
aquests amics. “Créixer és
que et comencin a passar co-
ses, bones i dolentes”, refle-
xiona Buchaca.
A l’origen de la peça, apun-

ta, hi ha un mort present a la

seva vida i, també, la seva cri-
si dels 30. “A l’obra –remar-
ca– hi ha una carta de Litus
on diu que no vol créixer,
que s’enyora de la infantesa”.
Un Litus sobre qui els pre-
sents aniran canviant d’opi-
nió perquè, com a totes les
obres de Buchaca, res no és el
que sembla. En qualsevol cas,
l’autora ja ha superat la seva
crisi d’edat i com a propera
obra prepara una comèdia ro-
màntica musical, Les dones
que agraden als homes.c

Una escena
de Litus,
de Marta
Buchaca, que
es representa
al Lliure
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]L’Espai Lliure de Montjuïc acull ‘Litus’, una obra de Marta Buchaca
que va triomfar la temporada passada a la petita Sala FlyHard de
Jordi Casanovas. Malgrat que la proposta escènica és la mateixa,
alguns protagonistes han hagut de canviar: ara són Sara Espígul,
Borja Espinosa, Josep Sobrevals, Sergi Torrecilla i David Verdaguer

‘LITUS’
Teatre Lliure de Montjuïc

Passeig de Santa Madrona, 40
Fins a l’1 d’octubre

www.teatrelliure.com
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BURKINA FASO, EL TXAD, GÀMBIA, MALI, MAURITÀNIA, NÍGER I EL SENEGAL. ARA ESTEM A
TEMPS DE REACCIONAR I SALVAR MILIONS DE VIDES.
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