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Barribrossa. Lletresalbrossa represen-
ta l’espectacle Instruments per Beure
Vents, en què un quartet de jazz sur-
realista fa un homenatge a les parau-
les de Dau al Set.
Auditori del Macba. Plaça dels Àngels,
1 (19 hores).

XI Mostra de Joves Creadors (MJC).
Trobada entre i per als joves estudi-
ants del món audiovisual i les arts es-
cèniques de Catalunya per donar a
conèixer la feina.
Nau Ivanow. Hondures, 28 (de 19 a
24 hores). Entrada gratuïta.

Il·lustrAmèrica: Il·lustració i premsa.
L’Il·lustrador veneçolà Eneko i el peri-
odista Javier Rada parlen del paper
de l’humorista gràfic. A continuació
hi haurà la sessió final d’aquestes jor-
nades amb Dibuix i paraula: la il·lus-
tració en la literatura infantil i juve-
nil, amb l’editor Alejandro García i
les il·lustradores Alba Marina Rivera i
Mariana Chiesa.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (19 h).

Corea del Nord: arquitectura al servei
d'una ideologia. Taula rodona amb Je-
lena Prokopljevic, arquitecta, i Roger
Mateos, periodista, autors del llibre
Corea del Norte, utopía de hormi-
gón.
Casa Àsia. Av. Diagonal, 373 (19 h).

Josep Franch-Clapers. L’èxode. L’exili.
Inauguració d’aquesta exposició que
aplega una mostra representativa,
de l’obra plàstica de Josep Franch-
Clapers donada a la Generalitat i que
consta de 34 quadres.
Museu d’Història de Catalunya. Plaça
Pau Vila, 3 (19 hores).

Vampiros de otros tiempos. En com-
memoració del centenari de la mort
de Bran Stoker, autor de Dràcula, In-
és Macpherson fa un repàs literari
per les històries de vampirs i d’altres
criatures nocturnes.
Biblioteca Les Corts-Miquel Llongue-
ras. Riera Blanca, 1-3 (19.30 hores).

Xavier Montsalvatge: administrador
dearmonías y silencios. El azar, la equi-
distancia y la fuerza del destino. Pre-
sentació d’aquesta biografia de

XavierMontsalvatge escrita pel perio-
dista José Guerrero, a càrrec de
Carles Cervelló, director de Témenos
Edicions, Xavier Montsalvatge Pérez
de Olaguer, fill del compositor, Be-
net Casablancas, editor, i l’autor.
Palau Robert. Passeig de Gràcia, 107
(19.30 hores).

Entorn de l’holocaust espanyol. Debat
entre l’historiador i hispanista Paul
Preston i la periodista Montserrat Ar-
mengou. Entrada gratuïta.
CCCB. Montalegre, 5 (19.30 hores).

Rich, Bluesy, Standards &Moors. Con-
cert de Jazz a càrrec de Clara Sallago,
veu, Enric Puigdecens, baix, Miki
Grau, bateria, Alex González, guitar-
ra, i José Carrasco, piano.
Institut d’Estudis Nord-americans. Via
Augusta, 123 (19.30 hores). Entrada
lliure i gratuïta.

Dijous concert. Un conjunt de flautes
de bec del Conservatori Municipal de
Música interpreta el programa The
image of Melancholy (música britàni-
ca per a consort).
Escola Municipal de música. Sardenya,
368 (19.30 hores). Gratuït.

Clàssica. Maria Cecilia Brovero inter-
preta al pianoforte obres de Debus-
sy, Satie i Gozzellino.
Conservatori Municipal de Música,
Bruc, 110-112 (20 hores). Entrada lliu-
re, aforament limitat.

XV Concurs Cicle de Primavera. Javier
Rameix interpreta al piano obres de
Beethoven, Liszt i Ginastera.
Col·legi Major Ramon Llull. Comte
d'Urgell, 187 (22 h). Entrada lliure.

Barcelona

L’HOSPITALET (Barcelonès)
Festes de Primavera. Entre avui i di-
lluns se celebra la festa major amb
un gran nombre d’activitats.
www.l-h.cat/festesdeprimavera

SABADELL (Vallès Occidental)
Factures pagades. Presentació
d’aquesta novel·la de Manuel Foras-
ter amb una conversa entre l’autor i
Joaquim Sala-Sanahuja.
La Llar del Llibre. Sant Antoni, 20
(19.30 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

U
na obra que po-
dria emparentar-
se amb un Frank
Capra que hauria

avinagrat sobtadament la
tendresa i la bondat, tocades

per un cinisme
perfecte”, afirma-
va el crític Joan-
Anton Benach el
novembre d’Els
jugadors, de Pau
Miró, després de veure’n l’es-
trena al Teatre de Salt, dins
del festival Temporada Alta.
La seva crítica acabava amb
rotunditat: “Imagino com se-
rà el seu triomf al Lliure
quan s’hi instal·li a l’abril”.
L’abril ja ha arribat, i aques-
ta nit Els jugadors s’estrena

per fi al Lliure de Gràcia, i
ho fa amb un pòquer d’ac-
tors: Jordi Boixaderas,
Andreu Benito, Jordi Bosch
i Boris Ruiz.
Els quatre donen vida a

quatre perdedors, quatre ho-
mes que, explica Miró (Bar-
celona, 1974), que exerceix

d’autor i direc-
tor, se senten des-
plaçats perquè el
món ha canviat
les regles i no aca-
ben de trobar la

fórmula per funcionar. Es
tracta de quatre amics que
es reuneixen per organitzar
timbes i que no tenen ni
cinc: un barber arruïnat, un
enterramorts lligat amb una
prostituta ucraïnesa, un ac-
tor a l’atur que roba en su-
permercats i un professor

dematemàtiques que despa-
txen per agredir un alumne.
Però els quatre amics troba-
ran una pistola carregada i
prendran una decisió deses-
perada a l’altura del seu ca-
ràcter de jugadors.
Per a Miró, a l’obra es con-

traposen la monotonia

d’aquests homes que la socie-
tat ha anat convertint en fan-
tasmes amb el risc del juga-
dor, únicmoment en què tro-
ben vida.
I a més, assenyala, tota la

peça és amarada de la crisi ac-
tual: tant per la misèria com
perquè la gent “que ha deci-
dit moltes de les putades que
ens estan passant també te-
nen alguna cosa de jugadors
irresponsables que juguen
amb les nostres vides per
treure més diners”.c

Jordi Bosch
en una
escena d’Els
jugadors, al
Lliure de
Gràcia
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]Jordi Boixaderas, Andreu Benito, Boris Ruiz i Jordi Bosch protago-
nitzen des d’avui al Lliure de Gràcia ‘Els jugadors’, una obra de Pau
Miró en la qual quatre amics que es reuneixen habitualment per
organitzar timbes i la situació econòmica dels quals és misèrrima
prenen una decisió desesperada quan troben una pistola carregada

‘ELS JUGADORS’
Teatre Lliure de Gràcia

Montseny, 47. Barcelona
Fins al 20 de maig

www.teatrelliure.cat

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