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Barcelona ciutat

El càncer. Noves esperances, noves in-
vestigacions. Conferència a càrrec del
doctor Jordi Arrufat. 2 euros.
ACA. Diputació, 282, pral. (17.30 h).

Endangered Guitar. Presentació i con-
cert al voltant d’aquest projecte, un
instrument híbrid guitarra-software
creat pel compositor Hans Tammen.
UPF (sala polivalent). Roc Boronat,
138 (18 h). Gratuït.

Onze de Setembre. Història de la com-
memoració de la Diada a Barcelona.
Presentació d’una edició revisada
d’aquest llibre de Sebastià Riera, a
càrrec de Jaume Ciurana. Josep
Maria Solé i Sabaté i l’autor.
Arxiu Històric de la Ciutat. Santa Llú-
cia, 1 (19 hores).

Comunicació eficaç: com ser el millor
candidat per a un lloc de treball. Pre-
sentació d’aquest llibre de Jordi
Damià.
Sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés
de Portal de l'Àngel (19 hores).

Guitarra. Concert del quartet de gui-
tarres In Crescendo. Interpreta obres
de Bizet, Brouwer, Villoldo i Pujol.
Gratuït.
Conservatori Municipal de Música.
Bruc, 112 (19.30 hores).

Teresa Losada in Memoriam. Debat
obert per recordar aquesta destaca-
da promotora del diàleg entre
cristians i musulmans.
Basílica Sta. Maria del Mar (19.30 h).

Homenatge a Quima Jaume amb mo-
tiu del 20è aniversari de la mort. Tau-
la rodona i recital poètic d'homenat-
ge a Quima Jaume.
Palau de la Virreina. Rambla, 99
(19.30 hores).

Los poetas del Ártico. Historias de
Groenlandia. Presentació audiovisual
d’aquesta obra escrita per Francesc
Bailón, antropòleg especialitzat en la
cultura inuit i viatger polar.
Barrabes. Roger de Llúria, 77 (19.30
hores).

Desiertos. Representació d’aquesta
comèdia àcida de Josep Pere Peyró

que reflexiona al voltant de la crisi
econòmica, de parella, de fe, de va-
lors... 15 euros.
Almeria Teatre. Sant Lluís, 64 (20 h).

Valor de la cultura tibetana. Conferèn-
cia i presentació del llibre The light of
Kailash, de Namkhai Norbu Rim-
poché, gran mestre del Dzogchén
que ha desenvolupat la seva vida pro-
fessional com a professor universita-
ri, escriptor i investigador del Tibet.
Fundació Casa del Tibet. Rosselló, 181
(20 hores).

‘Museum of Extreme’, de Killer Loop.
Acte interactiu dedicat a la gent que
sent passió per l’esport extrem.
Disseny Hub Barcelona. Plaça de les
Glòries, 37-38 (20 hores). Gratuït.

Guitarra. Concert del guitarristamexi-
cà Daniel Olmos. 5 euros.
Biblioteca de Catalunya. Hospital, 56
(20.30 hores).

Barcelona

L’HOSPITALET (Barcelonès)
Cicle sobre les eleccions presidencials
als Estats Units: perspectiva històrica.
Projecció de la pel·lícula The candi-
date (El candidat), de Michael
Ritchie (Estats Units, 1972).
Biblioteca Tecla Sala. Av. Josep Tarra-
dellas i Joan 44 (18.30 hores).

SABADELL (Vallès Occidental)
Librerías. L’escriptor Jordi Carrión pre-
senta el seu llibre finalista del premi
Anagrama d’assaig 2013.
Librerío de la Plata. Sant Jaume, 8 (20
hores).

GAVÀ (Baix Llobregat)
El sexe a l’època romana. Inauguració
d’aquesta exposició creada pel Mu-
seu de Badalona i produïda per Ar-
queoxarxa.
Museu de Gavà. Plaça Dolors Clua,
13-14 (19.30 hores).

Lleida

LLEIDA (Segrià)
Bach després de Bach. Conferència a
càrrec de Luis Gago, crític i traductor
de temes musicals.
CaixaForum Lleida. Av. Blondel, 3 (19
hores). 4 euros.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

A
caben d’actuar a
Bòsnia i la setmana
vinent ho faran a
França, i entre festi-

val i festival la companyia co-
lombiana La Maldita Vani-

dad ha trobat un
forat per recalar a
Barcelona fins
dissabte amb El
autor intelectual,
la seva primera
creació, la que els ha catapul-
tat a la fama internacional.
Una obra en la qual tres ger-
mans, juntament amb les se-
ves dones, intenten decidir
què han de fer amb la mare,
una dona gran amb la qual
ningú no es vol quedar. Una
peça plena d’humor que si en

principi suposava un retrat
de la classe mitjana colom-
biana a través d’una família,
en realitat, com han compro-
vat elsmembres de la compa-
nyia país rere país, és un re-
trat universal de la condició
humana.
El autor intelectual havia

de formar part ini-
cialmentde la pro-
gramaciódeLaVi-
llarroel, compar-
tint cartell amb El
crèdit. Però com

que l’escenografia de l’obra
de Jordi Galceran –que està
arrasant en taquilla– és molt
fràgil per desmuntar-la cada
dia i col·locar-hi després la
de la companyia colombiana,
finalment es podrà veure a la
sala Atrium fins dissabte.
Jorge Hugo Marín, autor i

director de l’obra, va recor-
dar ahir que quan es va crear
la companyia La Maldita Va-
nidad fa quatre anys, la peça
es representava al seu propi
pis: els espectadors es troba-
ven al pati i veien el que pas-
sava amb els set membres de
la família a través d’un fines-

tral com si fossin voyeurs.
Una sensació reforçada per-
què l’obra transcorre en
temps real. Un treball basat
sobretot en la paraula, les in-
terpretacions i una impor-
tant feina de grup, d’un grup
que després ha donat vida a
obres com Los autores mate-
riales, que ara es podrà veure
al Círculo de Bellas Artes de
Madrid, iComo quieres que te
quiera, que es representarà
ben aviat al Festival Iberoa-
mericà de Teatre de Cadis.c

Una escena
de l’obra
colombiana
El autor
intelectual, a
la sala Atrium
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JUAN PABLO URREGO

TELÈFONS
ÚTILS

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]La companyia colombiana de teatre La Maldita Vanidad representa
a la sala Atrium fins dissabte ‘El autor intelectual’, una obra escrita i
dirigida per Jorge Hugo Marín que mostra amb humor i unes quan-
tes explosions emocionals com els membres d’una família decideixen
qui es queda amb la mare quan s’ha fet gran.

‘EL AUTOR INTELECTUAL’
Sala Atrium. Consell de Cent,

435. Barcelona
Fins al 12 d’octubre

www.atrium.cat

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