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El Documental delMes. Avui s’estrena
a diverses sales i espais el documen-
tal Big Boys Gone Bananas!, la histò-
ria del cineasta suec Fredrik Gertten,
que va ser demandat per la multina-
cional Dole Food Company.
www.eldocumentaldelmes.com

Barcelona ciutat

50è Concurs Internacional de Cant
Francesc Viñas. Audicions prelimi-
nars.
Conservatori Municipal de Música.
Bruc, 110 (12 i 15 hores).

Estalvia, és gratis. Presentació
d’aquest llibre d’Irene Gelpí.
FNAC L’Illa. Av. Diagonal, 549 (19 h).

Café filosófico Filomanía. Espai lúdic i
creatiu per a la reflexió i el diàleg,
moderat per Henrik Hdez.
Sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés
de Portal de l’Àngel (19 hores).

Què és la banca ètica? Conferència a
càrrec de Xavier Rubio.
Biblioteca Montbau-Albert Pérez Baró.
Pl. Àngel Marquès, 4 (19 hores).

Aki y elmisterio de los cerezos.Presen-
tació d’aquest llibre de Carlos Bassas
del Rey, a càrrec de Celia Santos.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19 hores).

Albert Jané, activista de la llengua ca-
talana. Taula rodona amb Albert Ja-
né, filòleg, Bernat Castany, Enric Cru-
sat i Francesc Fontboté.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

Galerisme a Barcelona, 1877-2012.
Descobrir, defensar, difondre l’art. Pre-
sentació d’aquest llibre de Jaume
Vidal Oliveres.
La Virreina. Rambla, 99 (19.30 h).

La gran novel·la sobre Barcelona. En el
marc d’aquest Club de Lectura coordi-
nat per Jordi Carrión, trobada amb
Sergi Pàmies, que parlarà del seu lli-
bre de contes.
Museu Picasso. Plaça Sabartés, 1
(19.30 hores). Gratuït, reserves al
932-563-000.

Collage exquisit. Quatre dies de cine-

ma i tisores. Inici d’aquest breu cicle
que gira al voltant del cinema-colla-
ge, amb la projecció de la pel·lícula
Sedmikrásky (Les margarides), de Ve-
ra Chytilová, Txecoslovàquia, 1966.
CCCB. Montalegre, 5 (20 h). 4 euros.

La República perseguida. Exili i repres-
sió a la França de Franco, 1937-1951.
Presentació d’aquest llibre de Jordi
Guixé Coromines, un estudi exhaus-
tiu de la repressió a l’exterior practi-
cada pel règim franquista.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (20 h).

Vides a la Ruta. Inauguració d’aques-
ta exposició de fotografies realitza-
des per Federico Frangi durant una
ruta amb moto de 5.800 quilòme-
tres, des de Delhi fins a les portes del
Regne de Bhutan.
Casa del Tibet. Rosselló, 181 (20 h).

Liceu al Palau. Concert de l’Orquestra
del Gran Teatre del Liceu, amb la so-
prano Anne Schwanewilms, i Josep
Pons, director. Interpreten Albada,
interludi i dansa, de R. Gerhard,Qua-
tre últims lieder, de R. Strauss, i Sim-
fonia núm. 4, en Mi menor, op. 48,
de J. Brahms. De 18 a 63 euros.
Palau de la Música (20.30 hores).

Instrucciones para volverse gris. Pro-
jecció d’aquest curt que serà presen-
tat pel seu director, Pau Guixà.
FNAC L’Illa. Av. Diagonal, 549 (20.30
hores).

L’OBAC Ensemble. Raúl García,
Gabriel Graells del Bas, JoséMor, Mi-
quel Serrahima, Apostol Kosev, Aitor
Llimerà, Joan Estellés, José Manuel
Gómez i Xavier Cervera interpreten
obres de Rheinberger i Schubert.
L’Auditori. Lepant, 150 (20.30 hores).
17 euros.

Laia Vehí. Aquesta cantautora inicia
la seva residència a la sala, on cada
mes farà un concert acústic.
Alfa en Viu. Gran de Gràcia, 36 (21.30
hores). 5 euros.

Òpera. La Petita Companyia Lírica de
Barcelona interpreta àries i conjunts
d’òpera de Mozart, Donizetti, Verdi i
Puccini entre d’altres.
Palau Dalmases. Montcada, 20 (23
hores). 20 euros amb consumició.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E l món del teatre
busca noves fórmu-
les per atreure es-
pectadors. I des

d’avui, se’n prova una més:
pagar després de veure

l’obra. Reservar
les entrades i pa-
gar després de la
funció la quanti-
tat que cada es-
pectador conside-
ri oportuna. La jove producto-
ra catalana batejada com a
Sixto Paz ha proposat a la sa-
la Beckett aquesta fórmula
per les quatre setmanes de
funcions de Si existeix, enca-
ra no ho he trobat, una obra
del dramaturg britànic Nick
Payne que dirigeix Marilia

Samper i protagonitzen Pau
Roca, Patrícia Garcia, Mont-
se Germán i Carles Gilabert.
Samper, autora i directora

d’obres com L’ombra al meu
costat, diu que Pau Roca, es-
perit d’aquesta nova produc-
tora, li va proposar de dirigir
el text de Payne. “El vaig lle-

gir i em va capti-
var. Emvaig reco-
nèixer en moltes
coses que penso i
que em preocu-
pen. A l’obra es

mostra una crisi en l’àmbit
planetari, el desgast del plane-
ta pel mal ús que en fem. Pe-
rò alhora també es mostra el
desgast de nosaltres i dels
que tenimal costat. Els perso-
natges se senten sols i no són
capaços de demanar ajuda,
han buscat només la realitza-

ció individual i els falta fer
unamirada al del costat i veu-
re compoden ajudar-se. És la
nostra tragèdia contemporà-
nia. Avui ens trobem sols i
traient-nos les castanyes del
foc com podem”. I, diu, per
l’autor són problemes amb el
mateix origen: de la mateixa

manera que podem estar més
pel que femper reduir el con-
sum i calcular l’impacte de
les nostres accions, hemd’es-
tar més per la vida, pels al-
tres. Curiosament, la falta de
mitjans per a l’obra ha fet
que la fessin just com de-
mana el text: reduint per mi-
llorar el resultat. No hi ha
escenografia i han anat a l’es-
sència teatral. I fer-ho així,
diu Samper, li ha tornat l’en-
tusiasme que sentia quan va
començar a voler fer teatre.c

Una escena
de Si existeix,
encara no ho
he trobat, que
es representa
a la Beckett
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]L’estat ecològic del món i l’estat emocional de les persones es
creuen a ‘Si existeix, encara no ho he trobat’, una obra del drama-
turg britànic Nick Payne que des d’avui dirigeix Marilia Samper a la
sala Beckett. Assetjament, manca d’atenció i solitud es donen la mà
en una obra on tots els personatges són antiherois contemporanis

‘SI EXISTEIX, ENCARA NO HO
HE TROBAT’
Sala Beckett

Alegre de Dalt, 55. Barcelona
Fins al 2 de febrer

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