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Barcelona ciutat

IV Saló RACC de l’automòbil. Fins di-
lluns se celebra aquest saló amb un
espai d’exposició i prova de vehicles
de la vintena de marques partici-
pants.
Avinguda Diagonal, entre Entença i Nu-
mància (de 10 a 20 hores, dissabte
fins les 21 hores).

Festa de la Benvinguda 2013. Tallers i
jocs infantils interculturals (17.30 h)
i degustació de cuscús (20 h).
Casal de Barri de Prosperitat. Plaça Àn-
gel Pestaña, s/n.

Jack el Caza Gigantes. Projecció
d’aquesta pel·lícula de Bryan Singer
(2013). Una emocionant i èpica
aventura no recomanada per a me-
nors de 7 anys.
Sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés
de Portal de l'Àngel (18 hores).

Poètica, revolució i ciutadania en Joan
Salvat-Papasseit. Conferència a càr-
rec de Dominic Keown, de la Cam-
bridge University.
Museu d’Història de la Ciutat. Plaça
del Rei (18 hores).

¿... y los valores humanos? A través
de xerrades i tallers vivencials, es vol
aportar un granet de sorra, per a
aconseguir una societat més justa.
Fundació Casa del Tibet. Rosselló, 181
(18.30 hores). 5 euros.

Barcelona Jazz Weekend. Entre avui i
diumenge diversos espais de la ciu-
tat acolliran tota mena de concerts
de jazz. Destaca l’espectacle de la
font Màgica que combina la música,
l’aigua i els jocs de llum.
Font Màgica de Montjuïc (avui i demà,
19 hores). www.theproject.es

Primera trobada d’editorials cartone-
res a Europa. Avui comença al Pati Lli-
mona aquesta trobada que, fins diu-
menge, reunirà editorials cartoneres
espanyoles, franceses, de Xile i de Pa-
namà. L’editorial cartonera es carac-
teritza pel tipus de llibre que publica,
els formats artesanals i l’ús de mate-
rials reciclats. Demà durant tot el dia
les sessions seran al centre social La
Negreta (Nou de Sant Francesc, 21)
Pati Llimona. Regomir, 3 (avui, 19 h).

Casi Genial. Presentació d’aquest lli-
bre de Ben Wells a càrrec de Javier
Calvo i l’autor.
FNAC Triangle. Pl. Catalunya, 5 (19 h).

Viatge d'hivern. El baix Josep Ferrer i
el pianista Miquel Jorba ofereixen
una de les obres més commovedo-
res de Franz Schubert. Gratuït, reser-
var entrada trucant al 932-327-827.
Centre cívic Fort Pienc. Plaça Fort Pi-
enc, 4-5 (19 hores).

Standards. Lloyd Cole presenta el seu
nou disc.
Sala Music Hall. Rambla Catalunya, 2
(20 hores). 21 euros.

Ciutats defensores dels drets humans.
Cloenda d’aquestes trobades amb
un concert del colombià César López.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (20 h).

Planeta I-Neptú. Estrena de la segona
temporada d’aquest espectacle espe-
cial i espacial.
Alexandra Teatre. Rambla de Catalu-
nya, 90 (20.30 hores). 14 euros.

Màgic Cabaret. Espectacle de cabaret
i màgia amb vedet inclosa.
Teatre Museu El Rei de la Màgia. Jon-
queres, 15 (avui i demà, 21.30 ho-
res). 18 euros.

Iaia. Memòria històrica. Representa-
ció d’aquesta tragicomèdia a càrrec
de la companyia La Valenta.
Espai Escènic Tísner. Viladomat, 6-8
(22 hores). Gratuïta, reservar entrada
al 933-248-350.

Barcelona

CALAF (Anoia)
Només Ricard. Un actor interpreta
aquesta obra, basada en l'obra de
William Shakespeare Ricard III.
Casal de Calaf. Carretera Llarga, 11
(avui i demà, 18 i 22.30 h). 10 euros.

Tarragona

VILA-SECA (Tarragonès)
Músiques: Femení i plural. Concert
del Cor Scherzo sota la direcció de
Jordi Casals i l'acompanyament al pi-
ano de Diana Baker. 10 euros.
Auditori Josep Carreras. Plaça de Fre-
deric Mompou, 1 (21.30 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

T
res generacions de
la família Carulla,
àvia, fill i nét, prota-
gonitzen des

d’avui al Teatre de Salt, dins
del festival Temporada Alta,

Iaia!, un text que
té l’èxit assegurat.
I no només per-
què a Salt hagin
hagut demultipli-
car les funcions
previstes, sinó perquè ja te-
nen contractada la sideral xi-
fra de 60 bolos per tot Catalu-
nya, després dels quals l’obra
recalarà a Barcelona.
Iaia! està escrita i dirigida

per Roger Peña, qui la va cre-
ar pensant en la seva mare,
l’actriu Montserrat Carulla.

L’hi va donar perquè la llegís
i, confessa l’actriu, “davant
aquest caramel” va reconside-
rar la seva decisió de no tor-
nar a actuar per dedicar-se,
als seus 83 anys, a “badar”,
una cosa que, somriu, no ha
pogut fer mai.
Així que Montserrat Caru-

lla torna als esce-
naris i ho fa al cos-
tat del seu nét
més jove, l’actor
Aleix Peña, i de
l’actriu Vicky

Luengo per donar vida a una
història de relacions entre ge-
neracions ben diferents en la
qual una àvia viu amb el seu
nét, al qualmanté, i aquest co-
neix una noia i la convida al
pis. El problema és que l’àvia
està sempre al mig. I que hi
ha alguns secrets amagats.

Una comèdia “per a joves
però que agradarà a tots”, diu
Carulla, on la protagonista té
alguns punts en comú amb la
mateixa actriu, com “ser una
dona lluitadora, que té el seu
caràcter i s’imposa”. “És bo-
na en realitat, però és un em-
pipament. Condiciona el nét

perquè apareix als moments
menys oportuns. A més, com
diu ella, no hi és tota, no toca
del tot i les seves reaccions
són peculiars. L’obra se cen-
tra en la relació entre àvia i
nét, però es parla de feina,
sentiments, records i de les
experiències de la vida, per-
què el nét ha passat moments
molt difícils”. Això sí, Carulla
assenyala que ella no és gens
controladora: “No m’agrada
controlar perquè no m’agra-
da ser controlada”.c

Roger Peña,
Montserrat
Carulla i
Aleix Peña,
responsables
de Iaia!

Per informar d'activitats cal registrar-se a www.lavanguardia.com/agenda
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]Montserrat Carulla volia retirar-se dels escenaris als 83 anys, però
ho farà en una altra ocasió. El seu fill Roger Peña li ha proposat de
protagonitzar ‘Iaia!’ amb el seu nét, Aleix Peña, i l’actriu Vicky Luen-
go. I Carulla no ha sabut dir que no a aquesta llaminadura. ‘Iaia!’
s’estrena avui a Temporada Alta i anirà de gira per tot Catalunya

‘IAIA!’
Teatre de Salt

Pl. Sant Jaume, 6. Salt
Fins diumenge

www.temporada-alta.net

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