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Barcelona ciutat

Especial Stephenie Meyer. Projecció
de les pel·lícules Crepúsculo i Luna
nueva, basades en les novel·les
d’aquesta autora.
FNAC Arenas. Pl. Espanya (16 i 18 h).

XavierMontsalvatge: Una estètica des
de la premsa. Selecció d’assaig i crítica
musical. Presentació del llibre amb
edició a cura de Joan Gay, Laura Pa-
llàs i Josep Pujol. Es tracta d’una se-
lecció d’assaigs i crítiquesmusicals fe-
ta per Jordi Codina i Antoni Colomer.
Aforament limitat.
Esmuc. Padilla, 155 (18 hores).

El conflicte a Síria i la seva influència
sobre el pluralisme i la gestió de la di-
versitat a l'Orient Mitjà. Conferència
(en anglès) a càrrec de Karam Karam,
director de recerca del Common Space
Initiative, de Beirut. Presenta Lurdes
Vidal, responsable de l'Àrea de Món
Àrab i la Mediterrània de l'IEMed.
IEMed. Girona, 20 (18.30 hores).

Europa de l’imperialisme a la Primera
Guerra (1850-1914). Conferència
dins del curs monogràfic Les claus
per entendre el segle XIX. 5 euros.
Amics de la Unesco de Barcelona. Ma-
llorca, 207 (18.30 hores).

Debats Rosa Sensat. Arcadi Oliveres,
economista i president de Justícia i
Pau, participa en el cicle de debats
sobre educació.
Edifici Rosa Sensat. Av. de les Drassa-
nes, 3 (18.30 hores).

Accedeix a la Cultura! Taller d’habili-
tats socials. Taller obert especialment
dirigit a persones sordes per millorar
les habilitats per accedir a la cultura i
a l’oci.
La Pedrera. Passeig de Gràcia, 92
(18.30 hores). 4 euros.

La claqueta. Projecció de la pel·lícula
Corazón rebelde (Scott Cooper,
2009), amb la participació de Pere
Vall. Entrada lliure.
Biblioteca Francesc Candel. Amnistia
Internacional , 10 (19 hores).

Ernest Lluch i els seus estudis sobre eco-
nomia. Conferència de Francesc Ar-
tal, doctor en economia i membre

del patronat i de la comissió acadè-
mica de la Fundació Ernest Lluch.
Amb Salvador Giner, president de
l’Institut d’Estudis Catalans; JosepM.
Carreras Puigdengolas, vicepresident
de la Fundació Ernest Lluch, i Eduard
Arruga i Valeri, president de la Socie-
tat Catalana d’Economia.
Institut d’Estudis Catalans. Carme, 47
(19 hores).

Homenatge al poeta Bartomeu Rosse-
lló-Pòrcel. Acte a càrrec de Maria del
Mar Bonet, Rosa Delor i Maria Dolors
Fulcarà, amb la participació d’Aina
Huguet, Fina Rius i la Coral Ramon
Llull.
Capella Rubió i Bellver del Col·legi Ma-
jor Universitari Ramon Llull. Comte
d’Urgell, 187 (19 hores).

Poesia i dansa: Qualsevol cosa entre
mig. Espectacle entorn de Maria-
Mercè Marçal a càrrec de la ballarina
Margherita Bergamo.
Biblioteca Les Roquetes. Via Favència,
288 B (19 hores).

Mirall de Venus. La companyia Ex-li-
bris ofereix contes i poemes amb vi-
deoprojeccions on les protagonistes
són dones de diverses edats, estatus
i èpoques. Basats en textos de
Carme Riera i Isabel-Clara Simó, en-
tre d’altres.
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta.
Pl. Carmen Laforet, 11 (19 hores).

El caso Sarayaku. Projecció d’aquest
documental d’Arturo Hortas amb un
debat sobre la problemàtica de l’ex-
tracció de riqueses naturals en terri-
toris de les comunitats indígenes.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299 (19.30 hores). Entrada lliure amb
aforament limitat.

El camí dels estels. Taula rodona al
voltant de la figura d’Òscar Cadiach a
càrrec d’Edu Sallent.
Llibreria Altaïr. Gran Via, 616 (19.30
hores).

16aMostra d’Audiovisuals i Fotografia
de Muntanya. Projeccions del docu-
mental Directa Lafaille, d’Albert Nau-
dín (20.30 h) i d’El Kilimanjaro entre
nú-vols i muntanyes, d’Eloi Castellví
(21.15 hores). Gratuïtes.
La Farinera. Gran Via, 837.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

P
odria ser una histò-
ria d’amor. Una his-
tòria amb final feliç
entre un apicultor i

una física quàntica. Però,
amb la quàntica pel mig, les

coses no podien
resultar senzilles.
Perquè, i si quan
el Roland i la Ma-
rianne es conei-
xen, ell ja està ca-
sat? I si acaba de sortir d’una
relació important? I si...? En-
cara més: i si en realitat tot el
que hem fet i el que no hem
fet coexisteix en un multi-
vers ambmúltiples universos
al seu interior?
És la base científica i dra-

màtica de Constel·lacions, una

obra sobre l’atzar, l’amor, la
vida i la seva fragilitat del jo-
ve dramaturg britànic Nick
Payne, de qui s’acaba de veu-
re a la sala Beckett Si existeix,
encara no ho he trobat. ICons-
tel·lacions, que es va estrenar
l’any passat al Royal Court
londinenc, arriba al teatre

Akadèmia a càr-
rec deMònicaBo-
fill gràcies a una
recomanació: Bo-
fill va ser ajudant
del director brita-

nicoiranià Bihan Sheibani
–que va presentar al Grec
The brothers Size i Eurydice–
i ell, que coneixia els estudis
científics –en biotecnologia–
de Bofill i que sabia que bus-
cava una obra de pocs actors
per dirigir-la a Barcelona, li
va assenyalar Constel·lacions.

Dani Arrebola i Sílvia Fer-
rando donen vida a les dife-
rents accions i els destins pos-
sibles, als diferents “i si...”,
del Roland i la Marianne, un
home en permanent contacte
amb elmón terrenal i una do-
na amb teories que apunten a
l’existència d’un multivers

on conviuen les possibilitats
a les quals s’han enfrontat les
nostres vides. El destí de la
parella serà molt diferent en
cada cas, remarca la directo-
ra, però diu quePayne plante-
ja que al final només acabem
experimentant un univers,
una vida. I qüestiona si és im-
portant, si val la pena, que
ens preguntem què hauria
passat d’haver dit o fet una al-
tra cosa en determinat mo-
ment, o si ja n’hi ha prou vi-
vint la vida que vivim.c

Sílvia
Ferrando i
Dani Arrebola
a una escena
de l’obra
Constel·lacions
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]L’amor, la seva fragilitat i el gran paper de l’atzar a la vida arriben
al teatre Akadèmia amb Constel·lacions , una obra del dramaturg
britànic Nick Payne dirigida per Mònica Bofill en què es mostren les
diferents vides que podria haver tingut una parella en el cas d’haver
pres altres decisions o d’haver viscut situacions diferents

‘CONSTEL·LACIONS’
Teatre Akadèmia

Buenos Aires, 47. Barcelona
Fins al 17 de març

www.teatreakademia.cat

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