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Barcelona ciutat

Buum! buum! Presentació d’aquest
recull de cançons populars i jocs de
falda, realitzat per Oriol Canals.
FNAC l’Illa. Av, Diagonal, 549 (18 h).

Per amor a l'art. Cinema i pintura.Din-
tre d’aquest cicle es projecta F for Fa-
ke, d'Orson Welles, 1973. Una mag-
nífica reflexió deWelles sobre la dua-
litat entre allò que és real i el que és
fictici a la representació artística.
MNAC. Palau Nacional (19 hores).
www.mnac.cat

Putas de película. Cien años de prosti-
tución en el cine. Presentació del lli-
bre de Juana Gallego.
Col·legi de Periodistes. Rambla Catalu-
nya, 10, principal (19 hores).

Pasear la línea. Inauguració d’aques-
ta exposició d’il·lustracions de Pedro
Strukelj, arquitecte, il·lustrador i ges-
tor cultural de Casa Amèrica.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (19 h).

Cantem per l'autisme. La Federació
Catalana d'Autisme i Asperger, amb
la col·laboració de diverses corals in-
fantils, ha posat en marxa aquesta
campanya de sensibilització. El pri-
mer concert anirà a càrrec de les co-
rals Mozart, Corelli i Xera, formades
per alumnes i pares de l'escola Ipsi
de Barcelona.
Església Santa Anna. Santa Anna, 29
(19.30 hores). www.fecaa.cat

Forma urbis. Cinco ciudades bajo sos-
pecha. Presentació d’aquest llibre de
Josep Parcerisa, arquitecte, a càrrec
de Joan Busquets, arquitecte, i
Antoni Marí, escriptor.
Col·legi d’Arquitectes . Plaça Nova, 5
(19.30 hores).

Clàssica. La formació de cambra Alart
Quartet ofereixen un concert amb
obres per a quartet de corda de
Haydn. Cassadó i Mendelssohn.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

IIMostra de Curtmetratges per la iden-
titat Catalunya. Projecció de tres curts
a concurs: El ambidiestro , El empleo
i Niños que nunca existieron, i el do-
cumental fora de concurs Manifiesto

contra el olvido, de Lina Badenes i
Carlos Surián.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (19.30
hores).

SüßeStille-Dolça Calma. Concert-pre-
sentació d’aquest disc, en què el Trio
Sekrets (veu, flauta travessera i or-
gue) interpreta la quarta ària de les
NeundeutscheArien , de Händel,les
nou àries alemanyes. Gratuït.
Basílica Mare de Déu de la Mercè. Pla-
ça de la Mercè (19.30 hores).

Projecció internacional de la Medicina
de l’Esport de Catalunya. Debat amb
Jordi Ardèvol i EduardMauri, especia-
listes enmedicina de l’esport. Presen-
ta Josep Antoni Pujante.
Societat Econòmica Barcelonesa
d’Amics del País. Basea, 8, 1er 1a
(19.30 hores).

No sé on és el límit, però sí que sé on
no és! Presentació d’aquest llibre de
Josef Ajram, a càrrec de Santi Millán.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19.30 hores).

El caso vasco. El lehendakari Ibarret-
xe presenta el seu llibre.
Euskal Etxea. Placeta Montcada, 1-3
(20 hores).

221è aniversari de la mort de
Wolfgang Amadeus Mozart. Celebra-
ció d’una missa exequial amb la in-
terpretació de la Missa brevis, Kv.
65, de Mozart, a càrrec de la Capella
de Música de l’Oratori de Sant Felip
Neri de Gràcia, amb Ricard Rovirosa
a l’orgue i la direcció de Miquel Rovi-
rosa. Entrada lliure.
Parròquia de Santa Maria de Gràcia.
Gràcia, 3-5 (20.30 hores).

Trenquem el silenci. Concert contra la
violència de gènere amb la participa-
ció de Montse Castellà, Cesk Freixas,
Meritxell Gené, Ivette Nadal, el grup
Más Vale Tarde Que Nunca i Dones
de Blanc. 10 euros.
Luz de Gas. Muntaner, 246 (21 h).

‘RèquiemKV 626’, deMozart. Concert
de la Coral dels Antics Escolans de
Montserrat, la Coral Arquitectura,
l’Orquestra de la UPC i solistes.
Escola d’Arquitectura . Av. Diagonal,
649-651 (21 hores). Entrada lliure.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

D
ues persones es
coneixen, com
moltes avui, a tra-
vés d’internet. La

mare d’ell acaba de morir, i a
més no és gaire comunicatiu.

Ella acaba de sor-
tir d’una mala re-
lació, i només vol
divertir-se. Co-
mencen una rela-
ció virtual, i s’in-
venten dos personatges que
no es corresponen a ells. I
quan aquests dos navegants
es troben cara a cara, decidei-
xen continuar jugant aquest
joc, ser els personatges que
han inventat rere les panta-
lles. Un joc que els portarà a
un punt de no retorn i que és

l’argument de Navegants,
una obra de Toni Cabré que
des d’avui es representa al te-
atre Gaudí Barcelona dirigi-
da perMarcMolina i protago-
nitzada per Roser de Castro i
Andreu Sans.
Molina explica que el text

de Cabré va ser escrit l’any

1999, però que no
s’havia represen-
tat professional-
ment i que l’autor
ha adaptat al món
d’internet actual,

que no és el mateix que el de
fa 13 anys. Unmón ambTwit-
ter i Facebook, amb possibi-
litats de difondre per tot ar-
reu qualsevol missatge en un
instant.
“Però el tema de fons sí

que és el mateix”, diuMolina,
que defineix l’obra com “una

comèdia cínica, perquè rius
de coses molt fortes”. Això sí,
el director explica que Nave-
gants, que alterna les escenes
en què els personatges xate-
gen –sobre una herba artifici-
al blava, com el color d’algu-
nes xarxes socials– amb les
que es troben, no és una críti-

ca a les relacions a través d’in-
ternet, que només són el punt
de partida, sinó la història
d’una relació humana que co-
mença comun joc i en què, ar-
ribats a un punt, els protago-
nistes descobreixen que en re-
alitat es necessiten, “però tot
s’ha complicat massa, s’han
enamorat d’una persona que
no existeix, d’una personali-
tat que l’altre ha inventat, i
pensen que potser si expli-
quen la veritat de qui són a la
parella ja no li interessarà”.c

Andreu Sans
i Roser de
Castro a
Navegants, al
teatre Gaudí
Barcelona
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]‘Navegants’, de Toni Cabré, premi Crítica Serra d’Or de teatre l’any
2000, arriba al teatre Gaudí en una versió més d’acord amb el boom
de les xarxes socials dels darrers anys. Els protagonistes són dos
joves que es coneixen a través d’internet i que inventen rere la pan-
talla unes personalitats que mantindran quan es trobin cara a cara

‘NAVEGANTS’
Teatre Gaudí. Sant Antoni

Maria Claret, 120. Barcelona
Fins al 30 de gener

www.teatregaudibarcelona.com

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