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Barcelona ciutat

Carnaval al Tradicionàrius. Inaugura-
ció de l’exposició Carnaval del Liceu.
Col·lecció Bartolomé-Garrich (19 h).
Taller de rigodons i llancers a càrrec
deMontserrat Garrich (de 19.30 a 21
h), i concert i ball de Carnaval amb
Xò Fred No Val Rè, que presenten l’es-
pectacle Per la humitat de la llengua,
i Marsupialis i Carnaval marsupial,
Marsupialis al Liceu (22 hores). Per
fer el taller i entrar al concert-ball cal
comprar una màscara, 10 euros.
Centre Artesà Tradicionàrius. Travessia
Sant Antoni, 6-8.

Sin perdón.Presentació d’aquesta no-
vel·la d’Andreu Sarramona.
Sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés
del Portal de l’Àngel (19 hores).

90è Aniversari de l’Agrupació Cultural
Folklòrica Barcelona. Espectacle dedi-
cat a la vida i la obra d’Àngel
Guimerà i Jorge, amb fragments de
Maria Rosa, Mar i cel i Terra baixa, a
càrrec de Teresa Vergés; Dolors Bus-
quets, que també dirigeix; M. Carme
Garcia; Lluís Ventura, i Enric Sunyol,
amb il·lustracions musicals.
Convent de Sant Agustí. Comerç,
36-40 (19.30 hores). Gratuït.

Visa al paraíso. Projecció d’aquest do-
cumental (Lillian Liberman, Mèxic,
2010) en homenatge al cònsol mexi-
cà Gilberto Bosques (1892-1995),
que va salvar la vida de milers de re-
publicans espanyols i jueus refugiats
a França als anys quaranta.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (19.30
hores).

Viatge a l’Antic Egipte. Joan Miralles,
membre de la Societat Catalana
d’Egiptologia parla sobre Salvament
dels temples de Núbia.
FNAC L’Illa. Av. Diagonal, 549 (19.30
hores).

Unit Asia. Concert de la banda de jazz
asiàtica Asia Fusion Jazz, formada
per tres japonesos, un malai i un tai-
landès, que es presenta per primer
cop a Europa. 15 euros.
Barts. Av. Paral·lel, 62 (20 hores).

El meu veí fa performances. Iris Heit-
zinger i Joan Català presenten la per-

formance Caída libre, una peça inter-
disciplinària de dansa i circ. 5 euros.
Can Felipa. Pallars, 277 (20 hores).

La espera. Abril 1947. Representació
d’aquest espectacle a càrrec de la
Cia. Meridiano 70 y medio Teatro.
Una dona espera notícies del seu ho-
me,membre de la resistència france-
sa que ha estat deportat a Alema-
nya. Gratuït.
Espai Putxet. Marmellà, 13 (20 h).

Una pincelada de Animac 2013en Bar-
celona. LaMostra Internacional de Ci-
nema d’Animació de Catalunya que
se celebrarà a Lleida del 28 de febrer
al 3 de març es presenta amb una
xerrada de la documentalista sueca
Hanna Heilborn, que explicarà el seu
procés de treball i l’il·lustrarà amb
exemples. Es projectarà el colpidor
curtmetratge Slavar (Esclaus), de
Heilborn i David Aronovitch.
Auditori del CCCB. Montalegre, 5 (20
hores). Entrada gratuïta.

Tardes a les Golfes. Concert a càrrec
del cantautor Roger Mas. Gratuït, cal
reservar al 933-237-790.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (20 h).

Zinemaldia. Festival de cinema basc.
Projecció de la coproducció basca i
catalana de la pel·lícula d’animació
Aita, zonbia naiz (Papà, sóc una zom-
bi). Tot seguit col·loqui amb el pro-
ductor, Beñat Beitia.
Euskal Etxea. Placeta Montcada (20
hores). 1 euro.

Divendres corals. Concert de la Coral
Mare de Déu del Coll, la Coral Xara-
gall i el Cor Drassanes. Gratuït.
Oratori Sant Felip Neri de Gràcia. Sol,
8 (21 hores).

European tour. Concert de música in-
die, pop i folk, a càrrec d’Antonette G
& Olivia Manzini. Gratuït.
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (21 h).

Músiques. Concert a càrrec del grup A
Sac + convidat. Gratuït.
Centre Garcilaso. Garcilaso, 103 (22
hores).

Nit punk/rock. Concert dels grups
Cranc i Lo Petit Comitè. Gratuït.
La Farinera. Gran Via, 837 (22 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

V
an aconseguir un
gran èxit amb Ojos
verdes, el seu parti-
cular homenatge a

Miguel deMolina i a la copla.
Tant, que el seu espectacle va

acabar saltant de
Barcelona a Ma-
drid. Allà també
va aconseguir una
gran acollida i ai-
xò va fer que Le
llaman copla, el nou especta-
cle de la companyia catalana
La Barni, després de només
tres funcions preparatòries a
la Nau Ivanow barcelonina,
acabés de nou l’estiu passat
al teatre madrileny Fernán-
Gómez. I ara aquest concert
escènic interpretat amb un

art i una vitalitat contagiosos
desembarca a Barcelona al
Versus Teatre, on romandrà
fins el 10 de març.
Marc Sambola i Marc

Vilavella, els directors artís-
tics de La Barni, expliquen
que Le llaman copla sorgeix
de tots els materials sobrants

d’Ojos verdes. Co-
ples que els agra-
daven i no van po-
der encabir i a les
quals Sambola i el
pianista Gerard

Alonso han fet els arranja-
ments convenients. Las co-
sitas del querer, La bien pagá,
Pena, penita, pena, La Parra-
la, Te lo juro yo o un fabulós
Medley Lorca són alguns dels
temes als quals Elia Corral,
Gràcia Fernández, Anaïs Ló-
pez, Nacho Melús i Marc

Vilavella s’acosten sense pre-
judicis a l’escenari.
I sense fer arqueologiamu-

sical, sinó passant-les pels
seus propis filtres –per exem-
ple, Te lo juro yo pren aires
jazzístics– per acostar-les a
l’actualitat, convençuts que
la copla s’ha de convertir en

un estàndard musical. Imitar
l’estil antic, diuen, es queda-
ria en la paròdia, i ells creuen
que es tracta d’entendre en
quin lloc emocional es posa-
ven per cantar aquests temes,
fer-ho i veure on els porta.
Encara que jaleo, palmes,

taloneig, arte i el món literari
lorquià també són ben pre-
sents en aquesta propostami-
nimalista on La Barni vol
treure tot el suc dels temes,
transmetent al públic la histò-
ria darrere de cada cançó.c

Una escena
de Le llaman
copla, que es
representa
al Versus
Teatre
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]La companyia catalana La Barni torna a la copla. Després de crear
el musical ‘El projecte dels bojos’, tornen al seu primer espectacle,
‘Ojos verdes’, i amb les coples que no van poder incorporar-hi creen,
amb els seus particulars arranjaments, ‘Le llaman copla’, un especta-
cle on mostren les històries que hi ha darrere de cada cançó

‘LE LLAMAN COPLA’
Versus Teatre

Castillejos, 179. Barcelona
Fins el 10 de març

www.versusteatre.com

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