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El documental del mes. Aquest mes
s’estrena, a diversos espais i sales,
Casas para todos, un documental so-
bre la bombolla immobiliària a Espa-
nya dirigit per l’alemany GereonWet-
zel. www.eldocumentaldelmes.com

Barcelona ciutat

El pols de la joieria moderna catalana.
Inauguració d’aquesta exposició col-
lectiva de les Escoles de Joieria de Ca-
talunya.
Koetania. Blai, 28.

Cine y propaganda nazi. Projecció de
Harlan - Im Schatten von Jud Süss
(Harlan: a l’ombra del jueu Süss), de
FelixMoeller (2008, VOSC, 100'). En-
tre els nombrosos col·laboradors del
règim nazi que van ser jutjats des-
prés de la guerra per crims contra la
humanitat tan sols hi figura un artis-
ta, Veit Harlan. 4 euros.
Filmoteca de Catalunya. Plaça Salva-
dor Seguí, 1-9 (18.30 hores).

Días de Hong Kong. Presentació
d’aquest llibre de Xavier Moret, pe-
riodista i reporter de viatges.
Seu de Casa Àsia. Sant Antoni Maria
Claret, 167 (19 hores).

¿Cómo ser feliz con 1,2,3... hijos? Rosa
Pich-Aguilera, mare de 18 fills, des-
vetlla els seus secrets per tirar enda-
vant una família tan nombrosa.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l'Àngel (19 hores).

Connecta amb l’Índia. Inici d’aquestes
jornades sobre el país asiàtic amb la
inauguració de l’exposició fotogràfi-
ca Savera, un camí només d’anada,
d’Artisal Travel Photography, conta-
contes, i degustació de te i pastes.
Amics de la Unesco. Mallorca, 207,
principal 1a (19.15 hores).

Cincuenta intelectuales para una con-
ciencia crítica.Presentació d’aquest lli-
bre de Juan José Tamayo, teòleg, a
càrrec de Lluís Bassets, periodista, En-
ric Canet, escolapi, director del Cen-
tre d'Infants del Raval, i l’autor.
Cristianisme i Justícia. Roger de Llúria,
13 (19.30 hores).

¡Ponte la toga! y soluciona tus proble-
mas legales. Presentació d’aquest

llibre de Mar Lesmes, a càrrec de
l’autora.
Fnac L’Illa. Av. Diagonal, 549 (19.30
hores).

Club de lectura del Museu Picasso.No-
va sessió del club de lectura amb
l'obra El deseo atrapado por la cola,
de Pablo Picasso, a càrrec d'Emili
Manzano.
Museu Picasso. Plaça Sabartés, 1
(19.30 hores).

Swing Balkan - Jam gipsy jazz.Músics
nòmades europeus s’ajunten cada di-
jous per fer aquesta jam.
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (21 ho-
res). 3 euros.

Els Boscos. Representació d’aquesta
producció del Laboratori Teatral Pata-
tes amb Suc a partir del text teatral
del premiat dramaturg, guionista i di-
rector americà David Mamet.
Espai d'Art Cincómonos. Consell de
Cent, 283 (fins el 30 de gener, tots els
dijous, 21 hores). 15 euros.

Els Boscos. Els versos d’Enric Casasses
s’entreteixeixen amb les notes de la
guitarra de Feliu Gasull.
La Seca Espai Brossa. Flassaders, 40
(fins el 26 de gener de dijous a dissab-
te, 22 h, diumenge, 20 h). 12 euros.

Nits d'òpera al Palau Dalmases. La Pe-
tita Companyia Lírica de Barcelona
presenta àries i conjunts d'òpera de
Mozart, Donizetti, Rossini i Verdi en-
tre d'altres.
Palau Dalmases. Montcada, 20 (tots
els dijous, 23 hores). 20 euros.

Barcelona

EL PRAT DE LLOBREGAT (Baix Llobr.)
Records Somiats. Exposició de foto-
grafies de Núria Oreja.
Centre Cívic Jardins de la Pau. Jardins
de la Pau, s/n (de 10.30 a 13.30 ho-
res, i de 16 a 20.30 hores).

Tarragona

VALLS (Baix Camp)
200 aniversari del naixement de Ri-
chardWagner (1823-1883). Concert a
càrrec d’Elena Gragera, mezzosopra-
no, i Antón Cardó, piano.
Teatre Principal (20.30 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

V
an donar la cam-
panada teatral la
passada tempora-
da amb l’obra Si

existeix, encara no ho he tro-
bat, del britànic Nick Payne,

les entrades de la
qual cobraven
amb el mètode de
taquilla inversa:
l’espectador paga
després de veure
la representació el preu que
creu just. Fent-ho així, van
aconseguir molts especta-
dors i un ingrésmig per entra-
da força superior a l’habitual.
I ara la jove productora cata-
lana Sixto Paz –encapçalada
per l’actor Pau Roca– espera
donar de nou la campanada

amb uns ingredients sem-
blants. Tornen a la Sala Be-
ckett amb una d’aquestes
obres que els agraden, que
expliquen històries actuals,
conflictes concrets i reco-
neixibles:Pulmons, d’un altre
britànic, Duncan Macmillan,
i dirigida novament per Ma-

rilia Samper.
I amés aprofun-

deixen en elmèto-
de de taquilla in-
versa: el públic po-
drà consultar al

vestíbul de la Beckett tots els
costos de l’obra per tenir més
elements a l’hora de pagar
per Pulmons, un duel actoral
al voltant d’un llit, el lloc més
íntim d’una parella, entre
Pau Roca i Carlota Olcina.
Una parella que dubta si te-
nir fills i que acumula tanta

informació sobre la incidèn-
cia dels seus actes en el món
–inclosa la petjada de carbo-
ni que provocarà el nounat
durant la seva vida– que qual-
sevol decisió els bloqueja.
“És un conflicte en teoriami-
núscul que al final transcen-
deix en una qüestió molt més

gran. Els nostres avis no te-
nien cap porde crear una famí-
lia, però avui, a la generació
de la por i el dubte, qualsevol
decisió que pugui alterar les
nostres vides suposa un tsuna-
mi. Som capaços de la crítica,
però no de realitzar l’acció”,
diu Samper, que afegeix que
l’obra tracta també de “l’ar-
rogància de pensar que els
d’abans de nosaltres ho feien
malament”: “Potser la vida és
més senzilla que aquesta espi-
ral de dubtes i pors”.c

Pau Roca
i Carlota
Olcina en
una escena
de Pulmons,
a la Beckett

Per informar d'activitats cal registrar-se a www.lavanguardia.com/agenda

SALA BECKETT

TELÈFONS
ÚTILS

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

]La jove productora Sixto Paz torna als escenaris amb ‘Pulmons’,
una obra del britànic Duncan Macmillan sobre una parella actual que
es planteja tenir un fill o no, una decisió que els bloqueja –com tan-
tes d’altres– en vista de tota la informació que tenen sobre la inci-
dència dels nostres actes en el món.

‘PULMONS’
Sala Beckett

Alegre de Dalt, 55. Barcelona
Fins al 9 de febrer

www.salabeckett.cat

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

AGENDA

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres .......... 900-123-505

Policia ............................................. 091
Guàrdia Civil .................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

Lageneracióde l’ansietat

Emergències .................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat .. 012
Sanitat respon .................................. 061

902 40 07 07

www.mansunides.org

Fes-te’n soci.

Col·labora.


