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Barcelona ciutat

Festivitat de Santa Eulàlia.Ambmotiu
de la festivitat de la copatrona de la
ciutat, avui hi haurà nombroses i di-
verses activitats a la plaça Sant
Jaume i d’altres espais del Barri Gò-
tic. El gruix de les activitats es farà el
cap de setmana.
www.bcn.cat/santaeulalia

La gestió de la diversitat en l’àmbit sa-
nitari. Taula rodona amb DavideMal-
musi, Paco Collazos i Corina Tulbure,
professionals sanitaris. Modera Rosa
Puigpinós.
Espai Avinyó. Avinyó, 52 (18.30 h).

A quin preu va la independència? Din-
tre del cicle Societat contemporània:
És possible un Estat català?, se cele-
bra una taula rodona amb la partici-
pació de Xavier Cuadras, doctor en
Economia per la universitat de York, i
Àngel de la Fuente, doctor en Econò-
miques per la Universitat de Pennsil-
vània.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (19 h).

La llengua com a eina d’ofici. Home-
natge a l’escriptor Josep Vallverdú, a
càrrec de Joan Veny i Gemma Rigau.
L’acte serà moderat per Joaquim
Maria Puyal.
IEC. Carme, 47 (19 hores).

Somuna societat fast-cult? Taula rodo-
na sobre el paper de l’art escènic
dins del nou paradigma socioeconò-
mic, a càrrec de Joan Baixas. Àngels
Margarit, Roger Bernat i Jorge Dutor.
La Pedrera. Passeig de Gràcia, 92 (19
hores). Gratuïta.

Buscant sortida a la crisi. Els debats i
les propostes dels economistes alterna-
tius europeus. Conferència-debat a
càrrec de Miren Etxezarreta, catedrà-
tica emèrita d’Economia de la UAB.
Presenta i modera Alfons Barceló,
membre del Centre de Treball i Docu-
mentació.
Pati Llimona. Regomir, 3 (19 hores).

Art sonor i revolució: Chopin a la cadi-
ra elèctrica. Conferència a càrrec de
Marta Cureses.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7 (19 h).

Educar lament per sermés feliç. Confe-

rència a càrrec de Rafael Santan-
dreu, psicòleg.
Biblioteca Xavier Benguerel. Av. del Bo-
gatell, 17 (19 hores).

Fiare, una banca ètica, cooperativa i
ciutadana. Conferència a càrrec d’Eu-
làlia Reguant, de l’Associació Fiare
Catalunya.
Cotxeres de Sants. Sants, 79 (19 h).

Espiritualitat i transformació social.
Taula rodona amb Teresa Forcades,
doctora en Salut Pública i Teologia, i
monja benedictina, i Arcadi Oliveres,
president de Justícia i Pau. Presenta
Francesc Torralba, filòsof. Una hora
abans es podrà visitar lliurement el
monestir.
Reial Monestir de Santa Maria de Pe-
dralbes. Baixada del Monestir, 9
(19.30 hores). Confirmar assistència
a: pedralbes@fragmenta.cat

El procés català vist des de Brussel·les.
Conferència a càrrec de Ramon Tre-
mosa, eurodiputat de CiU.
Auditori de l’IDEC. Balmes, 132
(19.30 hores).

La defensa del Port Vell. Debat sobre
la proposta de reforma del Port Vell
a càrrec de Joan Alemany, Javier Mo-
reno Rico, Francesc Magrinyà i Itziar
González. Modera Salvador Tarragó.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

Paisatges humans de Cuba. Presenta-
ció d’aquest llibre de Conxita Tarruell
a càrrec de l’autora.
Llibreria Altaïr. Gran Via, 616 (19.30
hores).

Parking d’Hivern. La companyia Par-
king Shakespeare presenta la seva
proposta d’hivern amb la representa-
ció de l’obra teatral Pell de Mercuri,
de Philip Ridley, dirigida per Antonio
Calvo. Gratuïta (aforament limitat).
Fabra i Coats, Fàbrica de Creació. Sant
Adrià, 20 (cada dia fins el 23 de febrer
a les 20 hores, excepte el proper diven-
dres, dia 15).

Els dimarts em sentiràs. Dintre
d’aquest cicle, concert de Miss Car-
russel.
Sala Beckett. Alegre de Dalt, 55
(21.30 hores). 12 euros.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
l chico de la última
fila, l’obra teatral
de Juan Mayorga,
que François Ozon

ha convertit en pel·lícula sota
el títol d’En la casa arriba a

Barcelona. Avui
es veurà a la sala
Ovidi Montllor de
l’Institut del Tea-
tre aquesta peça
que parla “sobre
l’escola i les relacions fami-
liars, però sobretot sobre la
imaginació, la necessitat que
tenim d’indagar en la vida
dels altres, d’imaginar-la,
d’imaginar-se la pròpia, per-
què amb la vida no n’hi ha
prou”, va explicar ahir a Barce-
lona Mayorga, un dels grans

autors espanyols actuals.
Mayorga va recordar que

la peça va néixer d’una anèc-
dota pròpia: impartia classes
de matemàtiques al torn de
nit de secundària i en corre-
gir l’examen d’un alumne,
aquest li va dir: “No he con-
testat res perquè no he estu-

diat res, però jugo
molt bé al tennis i
avui he sortit al
Marca, per tant
anirem a cele-
brar-ho”. “Em va

sorprendre –diu l’autor– que
fes servir un exercici escolar
per explicar la seva vida, i
vaig transformar aquesta clas-
se de matemàtiques en una
classe de llengua on el profes-
sor veu en la redacció d’un
alumne el germen d’un es-
criptor. Serà la trobada de

dos lletraferits que es relacio-
nenmalament amb elmón pe-
rò que troben sentit al món de
les ficcions, de les històries”.
L’obra, dirigida per Víctor

Velasco i que s’ha represen-
tat dues temporades a la sala
Cuarta Pared deMadrid, arri-
ba a Barcelona de la mà de la

Fundación UNIR, la funda-
ció de la Universitat Interna-
cional de La Rioja, institució
d’internet que ha apostat pel
teatre creantUNIRTeatro so-
ta la direcció del dramaturg
Ignacio Amestoy. I promo-
vent les Trobades UNIR
Alumni a l’Escena per tot Es-
panya, com la que se celebra
a l’Institut. LaUNIR, que pro-
dueix la gira d’Enrique VIII
que es podrà veure al Barts al
març, prepara un màster en
Direcció i Dramatúrgia.c

Una escena
d’El chico
de la última
fila, que es
representa a
l’Institut
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]‘El chico de la última fila’, una obra de Juan Mayorga sobre l’esco-
la, la família i la necessitat de la imaginació, arriba a Barcelona de la
mà de la Fundación UNIR, de la Universitat Internacional de La Rioja,
que porta el muntatge dirigit per Víctor Velasco que s’ha representat
dues temporades a la sala madrilenya Cuarta Pared.

‘EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA’
Sala Ovidi Montllor

del Institut del Teatre
Pl. Margarida Xirgu. Barcelona
Dimarts 12 de febrer (20 h)

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