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Barcelona ciutat

Showcooking Ruta del Xató. Demos-
tració de cuina de xató.
Mercat Santa Caterina. Plaça Pou de
la Figuera i voltants (11 hores).

La torre de las aguas. Presentació
d’aquesta novel·la de José Polo. Una
enigmàtica trama de conflictes d’in-
teressos dins d’una història d'intriga
i acció.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l'Àngel (19 hores).

Acte de Rendició de Comptes del Con-
solat de l’Equador a Barcelona. El Con-
solat general de l’Equador celebra
l’acte de Rendició de Comptes a tots
els ciutadans i ciutadanes equatori-
ans i públic en general, de la gestió
que s’ha fet durant 2013. Intervé el
Cònsol general de l’Equador a Barce-
lona, Richard Olivo Padillo.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299, entresòl (19 hores).

El cinema de propaganda nazi. Debat
entre el públic, els conferenciants
que han presentat les pel·lícules i al-
tres experts en la matèria.
Filmoteca de Catalunya. Plaça Salva-
dor Seguí, 1-9 (19 hores). De franc.

Un refugio para Clara. Presentació
d’aquest llibre de Marta Estrada. En
el decurs de l’acte hi haurà una
demostració de gossos d’acompa-
nyament per a persones amb dismi-
nució auditiva, a càrrec de l’associa-
ció Askal.
Casa del Llibre. Rambla Catalunya, 37
(19 hores).

Festival Miradocs. Projecció de Fora
de pàgina, amb la presència dels rea-
litzadors Elena Macián Masipo i
David J. Moya Algaba. Projecció de
La ciutat tipogràfica, amb la presèn-
cia dels realitzadors Igone Arreitunan-
dia, Aitor Gametxo, Sabrina Grajales
i Marina Thomé.
La Casa Elizalde. València, 302 (19.30
hores). De franc.

Tardes a les Golfes. El cantautor em-
pordanès Joanjo Bosk musica poetes
i homenatja la maternitat d’Elna.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (20 ho-
res). De franc.

Born en dansa: Elegantlywasted.Ope-
reta de teatre físic sobre la vida quoti-
diana d’una diva irremeiablement
perduda. 16 euros.
La Seca Espai Brossa. Flassaders, 40
(avui i demà, 21 h; diumenge, 19 h).

Una nube en la pasta. Estrena
d’aquest concert espectacle de Mar-
ta Mattoti & Los Martianos.
Almazen. Guifré, 9 baixos (21 hores).
12 euros

Home. Esther Condal presenta disc.
El Born Centre Cultural. Plaça Comerci-
al, 12 (21 hores). 5 euros.

Artistes del Metro. Concert de la Ban-
da Mutant més convidats.
La Sedeta. Sicília, 321 (21 hores). De
franc.

Sheela. La cantant israeliana Tal Ben
Ari mostrarà la seva versatilitat fusio-
nant estils en cinc idiomes i barrejant
la tradició amb la música moderna.
Centre cívic Parc Sandaru. Buenaventu-
ra Muñoz, 21 (21 hores). 6 euros.

Nit de rock. Concert a càrrec dels
Sénspas, Snooze i Víctor Infiesta.
Espai Jove Bocanord. Agudells, 37 (21
hores). 3 euros.

Fam Oculta. La Companyia Teatral Ig-
nífuga representa aquesta obra, re-
flexió sobre la vellesa i l’honestedat
en la perspectiva de tres actors joves.
Teatre Plataforma I+D. Bailén, 23
(avui i demà, 21 h, diumenge, 19 h).
10 euros.

Axis OrCa. Punt de trobada entre la
cantant i clarinetista catalana Carola
Ortiz i el bateria i guitarrista francès
Aurelién Landy Gana.
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (21.30
hores). 4 euros.

Aspirant 425. Espectacle de màgia a
càrrec de la companyia Mag Ramó.
Espai Escènic Tísner. Viladomat, 2-8
(22 h). Gratuït, cal recollir entrada.

Desaparecer. Un recorregut pel senti-
ment de fugir i desaparèixer a la re-
cerca del paradís somiat, amb Gracie-
la Contreras Guzman.
Espai d’Art Cincómonos. Consell de
Cent, 283 (23 hores). 15 euros.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

V
a ser la gran, enor-
me revelació del
desembarcament
mexicà de la passa-

da Fira de Tàrrega. I ara, des-
prés de passar pels teatres

del Matadero de
Madrid, aterra a
Barcelona. I ho fa
a la Sala Atrium,
ja que La Villar-
roel, el teatre on
estava programada inicial-
ment, continua ocupada amb
el gran èxit d’El crèdit. Es
tracta de Lo único que necesi-
ta una gran actriz es una gran
obra y las ganas de triunfar,
una versió de Les criades de
Jean Genet ideada i dirigida
per Damián Cervantes (Ciu-

tat de Mèxic, 1981) i protago-
nitzada per Diana Magallón i
Mari Carmen Ruiz, el pare
de la qual és d’origen català, i
això fa que, segons explica, ar-
ribi a Barcelona “a tancar un
cicle pel meu papa, a mostrar
una mica del que jo faig al
lloc on ell va néixer”.

I el quemostra-
rà és una obra ata-
peïda d’una vio-
lència “molt plàs-
tica i summament
femenina” diu el

director, que la defineix de
manera senzilla: “Són dues
actrius barallant-se”, una co-
sa tan simple, afegeix, que és
revolucionària. Una obra
amb “dues dones oblidades”
que tenen molt de les actrius
que les interpreten i que va
néixer al safareig d’un terrat

de la capital mexicana. I que
està tenint una llarga vida en
totamenad’espais no conven-
cionals. De fet, és la primera
vegada que es representa en
un teatre, encara que tan pe-
tit com Atrium, i el director
està expectant davant aques-
ta nova fase de l’obra. Per-

què, subratlla, el que busca la
seva companyia és aconse-
guir establir un diàleg amb
l’espectador.
“És un teatre d’entre tu i

jo, resmés, un exercici d’inti-
mitat absolut, extrem, que
crec que és justament el que
ha provocat que l’obra sigui
el que ara és. Una obra hones-
ta, a diferència d’aquest tea-
tre ple d’impostures on als ac-
tors els queda llunyíssim el
que estan dient i el decorat,
justament, decora”.c

Les dues
protagonistes
de Lo único
que necesita
una gran
actriz es...

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

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

]El títol és tan desmesurat com el talent de les dues intèrprets: ‘Lo
único que necesita una gran actriz es una gran obra y las ganas de
triunfar’. Una obra basada en ‘Les criades’ de Jean Genet i protago-
nitzada per les mexicanes Mari Carmen Ruiz i Diana Magallón que va
ser la sensació de la Fira de Tàrrega i ara arriba a Barcelona

‘LO ÚNICO QUE NECESITA UNA
GRAN ACTRIZ ES...’

Atrium. Consell de Cent, 435
Fins al 2 de febrer
www.atrium.cat

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