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Barcelona ciutat

50è Concurs Internacional de Cant
Francesc Viñas. Audició preliminar.
Conservatori Municipal de Música.
Bruc, 110 (a partir de les 15 hores).

Con Carmen Amaya en lamemoria. Es-
pectacle de l’Academia de las Artes y
Ciencias del Flamenco.
Tablao Cordobés. Rambla, 35 (18.45
hores, fins el 28 de febrer).

Sabor y sabiduría. Presentació
d’aquest llibre de Sanitas Residencial
que recull receptes culinàries elabo-
rades pels residents dels centres de
la institució. Es repartiran exemplars
del llibre entre els assistents.
Sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés
de Portal de l’Àngel (19 hores).

Acte d’homenatge a Jordi Castellanos i
Vila (1946-2012). Intervenen Manuel
Jorba, membre de la secció Històri-
co-Arqueològica de l’IEC i professor
de la Universitat Autònoma de Barce-
lona; Josep M. Domingo, professor
de la Universitat de Lleida, i Josep
Murgades, professor de la Universi-
tat de Barcelona.
IEC. Carme, 47 (19 hores).

Joan Fuster i Barcelona. Presentació
d’aquest llibre de Martí Estruch, edi-
tat per l'Ajuntament de Barcelona
amb la col·laboració de VilaWe-
bLabs. Es tracta d’un estudi sobre
Joan Fuster a través dels viatges i les
estades que l'escriptor de Sueca va
fer durant dècades a Barcelona.
Sala Cotxeres del Palau Robert. Pas-
seig de Gràcia, 107 (19 hores).

Què pensar, què desitjar, què fer. Visi-
ta comentada a aquesta exposició.
Reserva de places al 934-768-630.
CaixaForum. Av. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 6-8 (19 hores).

Cuina crua creativa.Xerrada amb l’au-
tora d’aquest llibre i especialista en
alimentació Mercè Passola.
FNAC L’Illa. Av. Diagonal, 549 (19 h).

Gènere i diversitat cultural: el repte de
la bioètica. Taula rodona ambMarga-
rita Boladeras, catedràtica d’ètica de
la UB, Josefina Goberna, coordinado-
ra del doctorat de l’Escola d’Inferme-

ria de la UB, i Montserrat Guillaumet,
de l’Escola d’Infermeria de l’hospital
de la Santa Creu i Sant Pau.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

Cluster. Inauguració d’aquesta expo-
sició de pintures de Ramon Surinyac.
3 Punts Galeria. Enric Granados, 21
(19.30 hores).

Lliures o morts. Audició del repertori
musical relacionat amb aquest llibre
de Jaume Clotet i David Montserrat.
Condueix la sessió Joan Vives.
Casa del Llibre. Rambla Catalunya, 37
(19.30 hores).

Una silla en el Marítim. Cadaqués, ve-
rano del 80. Presentació d’aquest lli-
bre de José Luis Segura, a càrrec
d’Olga Merino i l’autor.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

Black Out. Estrena d’aquest especta-
cle de la companyia Jordi Cortés-Alta
Realitat, interpretat per actors i balla-
rines.
La Seca-Espai Brossa. Flassaders, 40
(21 hores). 20 euros, dimecres, dia de
l’espectador, 12 euros.

Barcelona

EL PRAT DE LLOBREGAT (B. Llobregat)
Intocable. Projecció d’aquesta pel·lí-
cula d’Olivier Nakache i Eric Toleda-
no. Entrada gratuïta.
Centre cívic Sant Jordi - Ribera Baixa.
Dolores Ibarruri, 45 (17 hores).

SABADELL (Vallès Occidental)
Jazz imúsiques delmón. Concert a càr-
rec del Nat Jazz Quartet, format per
ÁngelMolas, saxo baríton, Joel More-
no, guitarra, Goran Slavich, contra-
baix, i Arnau Obiols, bateria.
Auditori 1 de l’Espai Unnim. D’en
Font, 25 (21 hores). 10 euros.

Girona

GIRONA (Gironès)
Jazz, funk i boogaloo. Concert a càrrec
del Movin’Wes, trio format per Cesc
Adroher, guitarra, Txema Riera, ham-
mond, i Ramon Prats, bateria.
Sunset Jazz Club. Jaume Pons Martí,
12 (22 hores). Entrada lliure.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
l cicle de teatre va-
lencià que ofereix
el teatre Tantaran-
tana des de novem-

bre conclou amb una obra de
la companyia Oscura Teatre,

Canciones y amor
con queso, escrita
per Abel Zamora i
dirigida per Ser-
gio Caballero, que
també formen
part del repartiment i dels
qui ja s’han pogut veure a la
Sala Muntaner les seves pri-
meres creacions: El congela-
dor i La indiferencia de los ar-
madillos.
Zamora (Barcelona, 1981),

un actor i autor català esta-
blert a València des de fa set

anys, explica que Canciones y
amor con queso intenta com-
binar drama i comèdia per re-
tratar les vides d’uns per-
sonatges que anhelen “poder
expressar-se tal com són,
informar els altres de les se-
ves emocions, que són difícils
de gestionar i catalogar. Nin-

gú no neix ense-
nyat per fer-ho”,
recorda.
Són personat-

ges urbans que
responen, diu, a

aquesta solitud de ciutat, on
es pot estar envoltat de molta
gent però sol. Personatges en-
tre els quals circulen molts
desitjos i que es van trobant
en una hamburgueseria i en
un petit pis atrotinat que per-
tany a la mare d’un dels cam-
brers. D’aquestes trobades,

de vegades entre caràcters
oposats, “sorgeixen escenes
insospitades”, diu Zamora.
Una jove que vol deixar de

ser verge. Un altre que vol
que algú l’entengui. Una noia
que treballa al Mercadona i a
la qual el nòvio li demana per
casar-se però ella dubta. Una

mare molt possessiva, “tripo-
larmés que bipolar, unamun-
tanya d’emocions que Cristi-
na García dota de molta veri-
tat”. O un noi superficial –el
mateix Zamora– que no sap
massa bé què fer amb allò
que sent, i del qual dos dels
personatges estan enamo-
rats. “Tots ells acabaran tren-
cant-se per aconseguir evo-
lucionar. Encara que, com a
la vida, no sempre el que tro-
bin serà el millor”, conclou
l’autor.c

Els actors
protagonistes
de Canciones
y amor con
queso, al Tan-
tarantana
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OSCURA TEATRE

TELÈFONS
ÚTILS

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

]La jove companyia valenciana Oscura Teatre, que en només quatre
anys ha muntat sis obres i ha aconseguit nombrosos premis i el favor
del públic valencià, presenta a Barcelona la seva cinquena creació,
‘Canciones y amor con queso’, una obra de personatges que busquen
comunicar als altres les seves emocions, sempre complicades

‘CANCIONES Y AMOR
CON QUESO’

Teatre Tantarantana
Flors, 22. Barcelona
Fins al 13 de gener

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