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Barcelona ciutat

Diabetis a l'escola. Curs educatiu a
càrrec de Encarni Pastor, educadora
en diabetis. Entrada lliure.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entr. 2a (18 hores).

Els drets humans, a la pikota? Jorna-
des de debat sobre la vulneració dels
drets humans en temps de crisi eco-
nòmica, organitzades per la Federa-
ció Catalana d'ONG a Barcelona.
FCONG. Tàpies, 3 (18.15 hores).

Por una educación republicana. Pre-
sentació d’aquest llibre de Gregorio
Luri, pedagog i filòsof.
Col·legi Sant Felip Neri. De la Palla, 10
(18.30 hores).

Salvador Távora, el flamenc i La Cua-
dra de Sevilla. Homenatge dedicat a
Salvador Távora. Gratuït.
La Seca. Flassaders, 40 (19 hores).

Històries improvisades. Planeta Im-
pro presenta aquest espectacle en el
qual el públic tria un llibre, se’n lle-
geix un fragment i a partir d’aquí s’in-
venten històries.
Biblioteca Fort Pienc. Plaça del Fort
Pienc, 4-5 (19 hores).

Templers i maçons. Conferència a càr-
rec de Josep Maria Isern.
Biblioteca de Catalunya (sala de la Ca-
ritat). Hospital, 56 (19 hores).

Addendum. L'endemà de la indepen-
dència. Presentació d’aquest llibre
d'Albert Pont, president del CCN i
autor del llibre Delenda est Hispania.
Centre cívic Cotxeres de Sants. Plaça
Bonet i Muixí (19 hores).

XIII Festival Internacional de Cinema
Gai i Lèsbic de Barcelona (FICGL). Ses-
sió del festival amb la projecció de
quatre films llatinoamericans.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299, entresòl (19 hores).

Futurisme: Modernitat i cosmopolitis-
me. Conferència a càrrec del comissa-
ri de l’exposició Antonio Pizza, doc-
tor arquitecte i professor d’Història
de l’Art i l’Arquitectura a la UPC.
La Pedrera. Provença, 261 (19 hores).
3 euros.

Día a día con la enfermedad de Alzhei-
mer. Presentació d’aquest llibre de
María Jesús Lerín, tècnica sanitària i
directora del programa d'Estimulació
Cognitiva i Físico-Funcional San
Rafael.
Sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés
de Portal de l'Àngel 19-21 (19 h).

La República de las Letras. Conferèn-
cia a càrrec de Marc Fumaroli, cate-
dràtic de la Sorbona i del Collège de
France, en ocasió de la publicació,
per primer cop al món, del seu llibre
del mateix títol.
Institut Francès. Moià, 8 (19.30 h).

Presentació del portal Arxiu de la Pa-
raula. Conferència de Carles Santaca-
na, professor d’Història i cap del de-
partament d’Història Contemporà-
nia de la UB.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

Sin tierra. Espectacle de dansa que es
desenvolupa gairebé amb una narra-
tiva literària en què es mostra com la
societat i la seva cultura han arribat
a l’estat actual.
Casa Elizalde. València, 302 (20.30
hores). Gratuït.

Passarel·la deModa - BCNModaal Car-
rer. Els comerciants de Sarrià ompli-
ran de moda el carrer.
Carrer Manuel de Falla (20.30 hores).

Shame. Projecció d’aquesta pel·lícula
de Steve McQueen i col·loqui poste-
rior a càrrec d’Ander Fuentes, ex-
col·legial del CMU Ramon Llull.
Col·legi Major Ramon Llull. Comte
d'Urgell, 187 (22 h). Entrada lliure.

Arte y sociedad digital. Conferència a
càrrec de Lourdes Cirlot.
Àmbit Galeria d'Art. Consell de Cent,
282 (20 hores).

Barcelona

L' HOSPITALET (Barcelonès)
Cicle de Cinema sobre les Eleccions Pre-
sidencials als Estats Units. Projecció
de la pel·lícula Dave (Dave, president
per un dia), d’Ivan Reitman (Estats
Units, 1993).
Biblioteca Tecla Sala. Av. Josep Tarra-
dellas 44 (18.30 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

U
na comèdia gene-
racional, de gent
de trenta anys, pe-
rò que està agra-

dant a tothom. Fins i tot als
que no segueixen Eurovisió.

Perquè a De quan
somiava, escrita i
dirigida per Jordi
Prat i Coll i que
fins al 27 d’octu-
bre es representa
dins de l’Aixopluc del Teatre
Lliure, hi ha uns quants te-
mes que formen part de la
memòria musical i emocio-
nal de molta gent. Com Lady,
lady, del grup Bravo, que va
estar a punt de guanyar el
concurs eurovisiu l’any 1984
i que ara és la cançó que la

protagonista canta en l’arren-
cada de l’obra. Una obra on
també sonen temes com
¿Quién maneja mi barca?, de
Remedios Amaya, Bandido,
de Azúcar Moreno, o En un
mundo nuevo, de Karina, to-
talment integrats en l’acció.
I és que, explica Prat i Coll

(Girona, 1975), De
quan somiava re-
trata una actriu
soltera d’uns tren-
ta-cinc anys a qui
les coses no li aca-

ben d’anar bé. En realitat, diu
l’autor, “és una mena de Do-
ñaRosita la soltera a la catala-
na”. “Somia ser actriu i ningú
la truca per treballar. Somia
tenir unnòvio però tots la dei-
xen al moment perquè està
massa ansiosa. Vol tenir un
fill i no troba ningú per que-

dar-se embarassada. I, al fi-
nal, en certa manera s’acaba
convertint en culpable de la
seva solitud per la tensió que
li provoca tot allò que li
passa”.
Així que, quan es queda so-

la, canta temes eurovisius
que abans no li deien res i ara

sembla que retraten la seva vi-
da. Una vida interpretada per
quatre actrius diferents,Màr-
cia Cisteró, Berta Giraut, Sa-
ra Espígul i Fiona Rycroft, i
demaneramolt diferent. “Ai-
xí ella es converteix encara
més en una referència de tota
una generació de gent d’uns
trenta anys molt ben formats
però que no saben vehicular
els seus sentiments i que no
acaben de trobar-se satisfets
amb la feina que han aconse-
guit”, conclou Prat i Coll.c

Fiona Rycroft
en una escena
de De quan
somiava, al
Lliure de
Montjuïc
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]Una actriu de 35 anys soltera i sense feina és la protagonista de
‘De quan somiava’, una obra de Jordi Prat i Coll que el Teatre Lliure
programa fins al 27 d’octubre dins del seu programa d’Aixopluc.
Quatre actrius diferents donen vida a la protagonista, una noia que,
quan es queda sola, canta velles cançons d’Eurovisió.

‘DE QUAN SOMIAVA’
Teatre Lliure de Montjuïc
Passeig Sta. Madrona, 40

Fins al 27 d’octubre
www.teatrelliure.com

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