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Barcelona ciutat

Jornades culturals d’Egipte a laMe-
diterrània. Taula rodona sobre Do-
na i canvi social en les revolucions
del món àrab, amb la participació
d’Elia Romo, UB, Lali Sandiumenge,
periodista, Maria Cañadas, presi-
denta d’Amnistia Internacional Ca-
talunya, i RosaMaria Calaf, periodis-
ta. Presenta Eliana Camps (11 ho-
res). Taula rodona sobre La nova re-
alitat d’Egipte. Quins són els seus
reptes? a càrrec d’Andreu Bassols,
Institut Europeu de la Mediterrània,
Kim Amor, periodista, Joan Roura,
periodista, i Felip Masó, arqueòleg.
Presenta Jordi Pedret (18 hores).
Institut Francès de Barcelona. Moià, 8.
www.centre-euroarab.cat

Festival de cultura del Raval. La Fun-
dació Tot Raval organitza la desena
edició d’aquest festival amb un ex-
tens programa d’activitats gratuïtes
que oferiran més de 140 entitats,
col·lectius i institucions, amb actua-
cions, espectacles, tallers i visites
guiades entre moltes altres.
Entre avui i diumenge hi ha un Punt
d’Informació a la Rambla del Raval.

PepeOtal, el viaje infinito.Última pro-
jecció a Barcelona de la pel·lícula.
Escola d’Adults de la Barceloneta. Bal-
boa, 11 (18 hores).

18è Festival Internacional de Cinema
del Medi Ambient, FICMA. A la secció
oficial hi ha projeccions a la facultat
de Biologia i Geologia de la UB (a
partir de les 18 h, gratuïtes). Xerra-
da L’art com activisme, a càrrec de
Mark Decena (19 h, Institut d’Estu-
dis Nord-americans. Via Augusta,
123). Estrena de Letters from a big
man, de Christopher Munch, Estats
Units, 2012 (19.30 hores, cinemes
Girona). www.ficma.com

Mig violí, una butaca i un piano. Pro-
jecció d’aquest documental sobre
Xavier Montsalvatge, dirigit per Je-
sús Alvira. En acabar, taula rodona
amb el fill del compositor, Xavier
Montsalvatge, i Jordi Codina.
Centre Cívic Pere Pruna. Ganduxer,
130 (19 hores).

IX Certamen de Guitarra de Barcelona.

Concert a càrrec del Grup Alturas.
Centre cívic Ateneu Fort Pienc. Plaça
del Fort Pienc, 4-5 (19 hores). Reser-
ves al 932-327-827.

Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani
de Catalunya. A les 19.30 hores, pro-
jecció de La llarga nit (Hatem Ali, Sí-
ria, 2009), i a les 21.30 hores, projec-
ció del documental Viure aquí (Moha-
med Zran, Tunísia, 2009).
Filmoteca de la Generalitat. Plaça Sal-
vador Seguí, 1. 4 euros.

Festival de Música basca a Barcelona,
EH Sona. Concert folk a càrrec de la
jove formació Kherau.
Euskal Etxea. Placeta Montcada (20
hores). 5 euros.

Joan Tomás, solo retratos. Inaugura-
ció d’aquesta exposició de fotogra-
fies de Joan Tomás.
Galeria Anaglifos Art Factory. D’en Mò-
nec. 17 (20 hores).

Novembre VACA. Espectacle col·lectiu
Mara Truth? Un batec escènic.
Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison. Sant Pere més Baix, 7
(20.30 h). 5 euros.

Repte. El cantautor Paul Fuster,
acompanyat a la bateria per PepMu-
la, presenta en directe temes del pri-
mer disc en català. Gratuït.
Casa Elizalde. València, 302 (20.30
hores). Reservar al 934-880-590.

Tardes a les Golfes. Concert del can-
tautor australià Aaron Thomas, que
presenta temes del primer disc.
Casa Golferichs. Gran Via, 401 (20.30
hores). Gratuït, reserves:
933-237-790.

L’Escolania deMontserrat a la Pedrera.
Activitat del centenari. Concert de l’Es-
colania de Montserrat sota la direcció
de Bernat Vivancos acompanyada per
Vicenç Prunés al piano. Interpreten
obres dels mestres de l’escolaniamont-
serratina de totes les èpoques.
La Pedrera. Passeig de Gràcia, 92 (21
hores). 12 euros.

Festa de la benvinguda. La ruta del te.
Concert a càrrec d’Izuran Beat.
Casal de barri Prosperitat. Pl. Ángel
Pestaña (23 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

R
osa Novell ha deci-
dit que la crisi no
l’aturarà. Així que
ha tirat pel dret i

fins al 9 de desembre dirigeix
a La Seca una obra que ella
mateixa protagonitza al cos-
tat d’Anna Ycobalzeta i Pepa
López:Elsmissatgers no arri-
ben mai. Una peça d’alè clàs-
sic però amb una mirada
d’avui que ha escrit per a
elles el mallorquí Biel Mes-
quida. I que dóna veu a tres
secundàries de la mitologia
grega que van viure molt de
prop grans tragèdies: Clitem-
nestra (Novell), esposa d’Aga-
mèmnon; Ismene (Ycobalze-
ta), filla d’Èdip i germana
d’Antígona; i Enona (López),
dida de Fedra.
Mesquida explica que va

triar “personatges secunda-
ris d’aquesta Grècia de mes-
tres pensadors que ens han
fet a nosaltres, de la que som
fills, perquè els secundaris
són miradors privilegiats so-
bre el mite, la història, Ens
hem acostumat a què els au-
tors clàssics ens expliquin a
Fedra. Però si movem el punt
de vista i prenem el de la dida
Enona tenim visions, emo-
cions i sentiments nous de la
vida carnal del mite. I si pre-
nem Clitemnestra ens pot
il·luminar la guerra de Troia i
les guerres actuals. Són do-
nes que estimen, passionals,
enamorades, i que ens poden
dir molt del que som”.
L’espectacle s’estructura

com un assaig general. Les
tres actrius reben l’obra i as-

sagen com posar-
la en escena, ofe-
rint abans infor-
mació dels perso-
natges. Després,
“cadamomentd’a-
quests petits monòlegs és in-
tensíssim”, diu Novell, “per-
què els personatges reviuen
les històries que els han
acompanyat sempre amb un
sentiment tràgic, fins i tot de

culpa per no ha-
ver sabut evitar la
tragèdia. Han de
conviure amb el
dolor de la mort
de l’altre”. Tres

dones que prenen veu prò-
pia, una veu poètica, diuMes-
quida, per a “pensar davant
de l’espectador i defensar el
dret al pensament lliure en
una societat robotitzada”.c

Rosa Novell
dirigeix i
protagonitza
l’obra Els
missatgers no
arriben mai
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LA SECA

TELÈFONS
ÚTILS

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]En aquests temps de crisi en què als teatres escassegen els diners,
els artistes han de muntar-se cada vegada més el propi treball amb
l’ajut de còmplices. Així ho ha fet Rosa Novell amb les actrius Anna
Ycobalzeta i Pepa López i amb l’escriptor Biel Mesquida, que ha creat
per les tres l’obra ‘Els missatgers no arriben mai’

‘ELS MISSATGERS
NO ARRIBEN MAI’

La Seca. Flassaders, 40
Fins el 9 de desembre

www.laseca.cat

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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Vota l’artista musical
revelació de l’any aCatalunya

Participa en la fase final de la votació!

Ja tenim els 4 finalistes per a l’Artista musical revelació de l’any a Catalunya de la 10a
edició dels Premis ARC de la indústria musical del directe de Catalunya!
Entra en www.lavanguardia.com i vota pel teu favorit. Entre tots els que voteu se
sortejaran entrades per assistir a la gala de lliurament de premis, on es comunicarà el
guanyador i gaudireu d’actuacions exclusives com les de Mishima, Salva (Lax’n’Busto) i
Cris Juanico o Roger Mas.
Més informació en www.lavanguardia.com/participacion •Lidia Guevara

•The Penguins “Reggae per xics”
•Carlos Sadness
•Txarango

Escolta i vota als finalistes
en www.lavanguardia.com
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