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Setmana de la Ciència. Entre avui i el
25 de novembre a nombroses pobla-
cions catalanes se celebren cente-
nars d'activitats relacionades amb la
ciència.
www.fundaciorecerca.cat

Barcelona ciutat

Mercadillo benéfico. Quarta edició
d’aquest mercat que organitza la
Fundació Barraquer amb l’objectiu
de recaptar fons per finançar les ex-
pedicions que realitza a països en
vies de desenvolupament. Hi ha ro-
ba, material esportiu, mobles, objec-
tes de decoració, música, llibres o
material informàtic.
Barraquer. Laforja, 88, planta baixa
(fins el 26 de novembre, de 10 a 20 h,
avui estarà obert fins a mitjanit).

Club Experience. L'Agència Catalana
de Turisme presenta amb la marca
Club Experience el millor de la oferta
turística de les comarques de l'inte-
rior de Catalunya. Avui hi ha degusta-
ció de productes de l'Alt Camp (d'11
a 13 h), tallers infantils (de 17 a 19
h), tast de vins del Priorat (de 17 a
19 h) i tast de vins de la DO Costers
del Segre (de 19 a 21 h).
Illa Diagonal.

In Situ Mostra de dansa contemporà-
nia. En el marc de l’exposició Arts del
moviment - Dansa a Catalunya
(1966 a 2012) es podrà veure du-
rant dos dies la feina de sis artistes
seleccionats. Entrada lliure.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7 (avui,
de 19 a 20.45 hores, demà de 12 a
13.45 i de 18 a 19.45 h).

Spiderman. Cincuenta aniversario de
un químico emprendedor. Conferèn-
cia a càrrec d'Alejandro Martínez, di-
rector editorial de Panini Comics, i
Jordi Ojeda, divulgador del còmic i la
ciència.
Sala Àmbit Cultural d'El Corte Inglés
de Portal de l'Àngel (19 hores).

Jornades culturals d'Egipte a la Medi-
terrània. Projecció del documental
Next music station: Egypt, de Fermín
Muguruza. A continuació hi haurà un
debat sobre Art i Revolució: una no-
va cultura de la protesta.
Institut Francès. Moià, 8 (19 hores).

Àries d'òperes i cançons deMozart.Re-
cital líric a càrrec de Cecília Aymí, so-
prano, i Montserrat Pujol, piano.
Ateneu Fort Pienc. Pl. Fort Pienc, 4 (19
h). Gratuït, reserves: 932-327-827.

Un far encès. El trio La Porta dels Som-
nis presenta el seu últim disc.
FNAC l'Illa. Av. Diagonal, 549 (19 h).

Setmana Cultural Gràcia amb Tunísia.
Fátima El Bejaji, llicenciada en filolo-
gia àrab, i Elena Morató, periodista,
ofereixen la conferènciamusicada Ex-
pressions femenines de la societat tu-
nisenca especiades amb fragments
del patrimoni musical.
Centre cívic La Sedeta. Sicília, 321
(19.30 hores).

Homenatge a Frederic Mompou. Pro-
jecció d’un documental i concert de
piano a càrrec de Ricard Marín.
Centre cívic Pere Pruna. Ganduxer,
130 (19.30 hores). Entrada lliure.

Los 100 mejores vinos por menos de
10 euros. Presentació d’aquest llibre
d’Alicia Estrada.
Llibreria +Bernat. Buenos Aires, 6-8
(19.30 hores).

La literatura com a compromís social.
Conferència i debat a càrrec d’Àlex
Broch, crític literari, amb la participa-
ció dels actors Marc Pujol i David Ai-
xelà, i del músic Toni Segarra.
Casal Lambda. Verdaguer i Callís, 10
(19.30 hores).

Rèquiem a 5, de Cristóbal de Morales.
Concert a càrrec de la formació Musi-
ca Reservata de Barcelona. 10 euros.
Església de Sant Pau del Camp. Sant
Pau, 101 (20.30 hores).

Festival Internacional de Jazz Barcelo-
na. Concert de Melody Gardot.
Palau de la Música (21 hores). De 20
a 56,50 euros.

Barcelona

IGUALADA (Anoia)
Rec Experimental Stores. Nova edició
d'aquesta trobada de moda, cultura
i compres al barri del Rec, amb la par-
ticipació de més de 40 marques.
Barri del Rec. Fins demà de 10 a 21
hores. www.recstores.com

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Q
uan va presentar
la temporada del
Lliure, Lluís Pas-
qual va dir que vo-
lia que la progra-

mació d’aquest any fos teatre

contra la por, una
temporada llumi-
nosa capaç de
treure-la punta a
tot. I, explica ara
Pasqual, “com si
ens haguéssim posat d’acord,
Aventura! és justament això
en formade funció”. El seu di-
rector, el navarrès Alfredo
Sanzol, va pensar inicialment
a escriure una obra d’esquet-
xos, comEn la lluna,comDies
formidables o com Delicades,
que igual que Aventura! està

protagonitzat per les T de
Teatre. Però finalment li ha
sortit una obra d’una tirada,
d’una sola peça. Potser, diu,
perquè aquelles obres eren
sobre la memòria, i “els re-
cords són com punts de llum
en una gran foscor”, i en can-
vi la nova obra parla del pre-

sent: aborda els
fantasmes de la
crisi econòmica,
Xina inclosa, i el
que som capaços
de fer i de jus-

tificar en circumstàncies difí-
cils, potser fins i tot vendre
una amiga.
Sanzol confessa que Aven-

tura! és “una obra que ha sor-
git de la por de la situació que
vivim actualment a la crisi”.
Existeix “por real de conver-
tir-nos en esclaus, en serfs, a

què ens vagin retallant els
drets. Així de simple”. En co-
mençar a escriure el primer
esquetx, que explicava la his-
tòria d’uns amics que reben
una oferta de compra de la se-
va empresa per part de xine-
sos, aquest es va convertir a
tota l’obra. Els sis socis deci-

deixen vendre, i per treure
una mica més conviden el
comprador xinès a Barcelo-
na. Però acaben venent una
sòcia. L’empresari xinès
s’enamorarà de Sandra i oferi-
rà als altres donar-los a cada
un 200.000 euros i quedar-se
amb l’empresa a canvi que la
sòcia vagi a viure amb ell.
“Gran part de l’obra és que
ells van desenvolupant l’argu-
mentació ètica,moral, pràcti-
ca... per justificar el que fan”,
avança el director.c

Escena
d’Aventura!
la nova
proposta
de les T
de Teatre
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DAVID RUANO

TELÈFONS
ÚTILS

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

]Les T de Teatre i Alfredo Sanzol tornen a unir-se després de l’èxit
de ‘Delicades’. Peça plena d’humor agredolç, els seus intèrprets són
Mamen Duch, Àgata Roca, Carme Pla, Marta Pérez, Albert Ribalta i
Jordi Rico. Una obra sobre la crisi i el que som capaços de fer els
éssers humans i de justificar en circumstàncies difícils

AVENTURA!
Girona. Temporada Alta

Hasta el 18/XI
Barcelona. Teatre Lliure

Del 29/XI al 30/XII

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

AGENDA

Guàrdia Urbana ................................ 092
Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres .......... 900-123-505

Policia ............................................. 091
Guàrdia Civil .................................... 062
Mossos d'Esquadra .......................... 088
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Psseu i vegeu

Els fantasmesde lacrisi

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

LA SEQUERA ÉS INEVITABLE. LA FAM, NO.
FES UN DONATIU ARA. LA TEVA ACCIÓ ÉS VITAL.

TRUCA AL 902 330 331 O ENTRA EN WWW.INTERMONOXFAM.ORG
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