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Barcelona ciutat

L’escoltem, el nostre cor? Conferència
a càrrec deM. Pilar Tormos, cardiòlo-
ga. 2 euros.
ACA. Diputació, 282, principal 1a
(17.30 hores).

Implants dentals i diabetis. Conferèn-
cia a càrrec deMarta Satorres, profes-
sora del departament de Cirurgia
Oral i Maxilofacial de la UIC.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entresòl 2a (18 hores).

La química i els grans reptes socials a
Horizon 2020. Conferència de Miquel
Pericàs Brondo, director de l’Institut
Català d’Investigació Química (ICIQ).
Residència d'Investigadors. Hospital,
64 (18.30 hores).

Noves arrels de l’Esmuc. Dintre
d’aquest cicle, hi ha un concert de
música Klezmer. Gratuït.
Espai Moritz d’El Centre Cultural El
Born, Plaça Comercial, 12 (19 hores).

Pensionistes, Avis i Aviflautes. Dintre
d’aquest cicle coordinat per Rodolfo
Ruiz Ligero, explicació sociològica del
que representa el canvi de personat-
ge d’Homo Faber a Homo Libero.
Centre Cívic Urgell. Comte d'Urgell,
145-147 (19 hores).

Crónica del sexo oral. Presentació
d’aquest llibre deMiguel Ángel Almo-
dóvar. L’acompanyen Meritxell Fal-
gueras i Roser Amills.
Casa del Llibre. Rambla de Catalunya,
37 (19 hores).

Finisterraes. Fotografies aèries de la
costa gallega des de Ribadeo fins a
Baiona, de Xulio Villarino.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l'Àngel (19 hores).

Historia del anarquismo en España.
Presentació d’aquest llibre de Laura
Vicente, a càrrec d’Antonina Rodri-
go, historiadora, Jordi Navarro, histo-
riador i escriptor, i l’autora.
Central del Raval. Elisabets, 6 (19 h).

Fes una Volta i #tornacanviada. Sessió
informativa sobre voluntariat i esta-
des solidàries en què es presenten al-
gunes organitzacions amb les quals

podràs marxar aquest estiu o fer un
voluntariat internacional.
Federació Catalana d'ONG. Tàpies,
1-3 (19 hores).

Festival Miradocs. Projecció de A tra-
vés del Carmel, amb la presència del
realitzador Claudio Zulián.
La Casa Elizalde. València, 302 (19.30
hores). Gratuït.

Concerts d’autor. Concert de Xavier
Parras, que presenta Rodes.
FNAC Triangle. Plaça Catalunya
(19.30 hores).

Barcelona a cau d’orella. Presentació
d’aquest llibre de Xavier Theros,
amb la fotògrafa Consuelo Bautista,
l’editor Daniel Polo, i l’autor.
FNAC L’Illa. Av. Diagonal, 549 (19.30
hores).

Luces y sombras en la investigación clí-
nica. Presentació d’aquest llibre
col·lectiu, amb una conferència de
Xavier Carné titulada Investigación
clínica en países de renta baja: dile-
mas y controversias .
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

Pluja d'estiu. Presentació d’aquest
poemari d'Alexina Bofarull, i recital a
càrrec d’Aina Pedret i Lurdes Estruch,
rapsodes.
Racó de cultura. Viladomat, 75
(19.30 hores).

Una Vetllada ‘Diferent’. Una manera
diferent de relacionar-se amb l’ésser
humà que hi ha darrere de cada tar-
geta personal i/o professional, mit-
jançant un sopar, jocs i bon rotllo.
Restaurant l'Escenari del Teatreneu.
Terol, 26 (de 20 a 23.30 h). 29 euros.

Bornen dansa: Fils. Espectacle de dan-
sa, música i poesia quemostra l'ima-
ginari de la jove poeta Princesa Inca.
La Seca Espai Brossa. Flassaders, 40
(avui i demà, 21 hores). 16 euros.

Girona

GIRONA (Gironès)
Totes les estacions de França. Presen-
tació d’aquest llibre d’Oriol Ponsatí-
Murlà, premi Just M. Casero 2013.
Llibreria 22. Hortes, 22 (20 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

T
orna als escenaris
barcelonins una
obra que va causar
impacte fa gairebé

30 anys: Per un sí o per un no,
de Nathalie Sarraute, que el

1986 va dirigir –i
va protagonitzar
amb Juanjo Puig-
orbé– Josep
Maria Flotats. Un
muntatge sobre el
llenguatge, sobre el pes de les
paraules i sobre les diferents
perspectives vitals que ama-
guen els seus petits matisos
que el director teatral Ramon
Simó –actual director del fes-
tival Grec– va veure llavors. I
el va impactar. Tant, que des
d’avui i fins al 9 de març re-

viu l’obra a la Muntaner amb
Lluís Soler i Xavier Boada.
A Per un sí o per un no dos

amics es barallen i la seva
amistat es trenca perquè, ex-
plica Simó, “un d’ells pensa
que les paraules importen i
que s’hi amaguen les diferèn-
cies entre les persones”. “I

avui, en un mo-
ment en què els
detalls no sem-
blen ja impor-
tants ni a les rela-
cions personals ni

a les socials, on les paraules
se les emporta el vent i qual-
sevol cosa serveix per dir
qualsevol cosa, l’obra emsem-
blava molt necessària”, re-
marca Simó, que recorda que
l’autora de l’obra estava “pre-
ocupada per l’honestedat i la
claredat del llenguatge, per

les intencions gairebé incons-
cients i els prejudicis que hi
ha rere les paraules i que mai
no ens entretenim en ana-
litzar, i que amaguen al darre-
re la nostra manera de veure
el món”. L’obra, doncs, diu,
aposta per parlar sense
mitges paraules, per abordar

allò realment important.
Això sí, si en els anys 80 els

muntatges, fills del seu temps,
incidien en els jocs de llen-
guatge i els protagonistes eren
gairebé intercanviables, Simó
ha apostat per recalcar les se-
ves diferències: un té una
visió del món eminentment
pràctica, i l’altre, més aviat
poètica, artística. “L’obra és
undebat entre diferentsmane-
res de viure la vida entre les
quals l’espectador ha d’ele-
gir”, conclou.c

Xavier Boada
(dret) i Lluís
Soler a Per un
sí o per un no,
a la Sala
Muntaner

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

DAVID RUANO

TELÈFONS
ÚTILS

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

]Ramon Simó torna a posar en escena a Barcelona una obra que va
impactar fa gairebé 30 anys: ‘Per un sí o per un no’ de Nathalie
Sarraute, una peça sobre el llenguatge i les diferents maneres de
viure que en el seu moment van protagonitzar Josep Maria Flotats i
Juanjo Puigcorbé i a la qual ara donen vida Lluís Soler i Xavier Boada

‘PER UN SÍ O PER UN NO’
Sala Muntaner

Muntaner, 4. Barcelona
Fins el 9 de març

www.salamuntaner.com

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