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Barcelona ciutat

L’evolució de l’art ornamental durant
el Paleolític. Conferència a càrrec de
Marian Vanhaeren (CNRS-Burdeus).
Residència d'Investigadors. Hospital,
64 (18 hores).

Poble, poder i premsa en l’Europa post-
comunista. Conferència de Valentín
Popescu, escriptor i periodista.
CSIC. Egipcíaques, 15 (18 hores).

Socialismo español y federalismo
(1873-1976). Presentació d’aquest lli-
bre de Daniel Guerra Sesma, a càrrec
de Francesc de Carreras, catedràtic
de dret constitucional de la UAB; En-
ric Juliana, director adjunt de La Van-
guardia; Tomás Gui, i Manuel Piñol,
del Col·legi d’Advocats.
Col·legi d’Advocats . Mallorca, 283
(19 hores).

José Tomás. DeNîmes al cielo. Presen-
tació d’aquest llibre col·lectiu a càr-
rec de Tono Chamaco, torero;
Joaquín Luna, periodista de La Van-
guardia; Alberto Taurel, aficionat, i
Paco March, crític taurí.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19 hores).

Mite, símbol, culte. Nova sessió dels
Diàlegs panikkarians , amb Victòria
Camps i Salvador Giner.
Cotxeres del Palau Robert. Passeig de
Gràcia, 107 (19 hores). 5 euros.

Conta’m una òpera. ‘La Sonnambula’,
de Vincenzo Bellini. Conferència a càr-
rec deMaría José Anglés, deMUSICo-
LÒGICS
Centre cívic Pere Pruna. Ganduxer,
130 (19 hores).

El naixement de l'òpera. La jove com-
panyia WorkinGOpera interpreta un
recull de fragments d’òperes emmar-
cades dins del naixement d’aquest
gènere a Venècia.
Centre Cívic Urgell. Comte d'Urgell,
145-147 (19 hores).

Estrena amb empenta: la presidència
lituana de la Unió Europea. Conferèn-
cia a càrrec d’Audra Plepité, ambai-
xadora de Lituània.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6
(19.30 hores).

Buenas noches... y buena suerte. Pro-
jecció d’aquesta pel·lícula dirigida
per George Clooney, Estats Units,
2005, dintre del cicle Cinema i perio-
disme.
Centre cívic Fort Pienc. Plaça Fort Pi-
enc, 4-5 (19.30 hores).

El Mozart del ajedrez. Conferència so-
bre el geni noruec Magnus Carlsen,
de 23 anys, nou campió mundial
d’escacs.
Club de Ajedrez Barcelona UGA. Julià
Portet, 5, principal (19.30 hores).

Centenari de la Primera GuerraMundi-
al. Projecció de la pel·lícula Quatre
de l’infanterie (Westfront 1918), de
Georg Wilhelm Pabst, Alemanya,
1930. Gratuït.
Institut Francès. Moià, 8 (20 hores).

Xcèntric. Animales que de lejos pare-
cen moscas. Projecció d’un conjunt
de pel·lícules en 16 mm i 35 mm, de
João Maria Gusmão i Pedro Paiva en
què presenten, gairebé demanera ci-
entífica i amb una certa ironia, peti-
tes accions físiques i fenòmens òptics
particulars. 4 euros.
CCCB. Montalegre, 5 (20 hores).

Radioman. Dear Diario. Joaquim
Daniel presenta el seu nou especta-
cle ple d’humor i esperit poètic.
Casa Elizalde. València, 302 (20.30
hores). Gratuït.

Lamúsica a Barcelona en l'època de la
cort de Carles d'Àustria. Conferència a
càrrec de Josep Dolcet, musicòleg.
Cripta de la Basílica de Santa Maria
del Pi. Plaça del Pi, 7 (20.30 hores).

General Moragues: homenatge. 300
anys de cançons de lluita i resistència.
Els festivals Tradicionàrius i Barna-
Sants organitzen aquest gran concert
que tindrà la base musical del grup
Mesclat, la direcció musical de
Marcel Casellas i la participació d’un
grapat de cantautors. 6 euros.
L'Auditori. Lepant, 150 (21 hores).

Nomarramón. Espectacle de circ ideat
i interpretat per Jorge Albuerne, que
explora nous llenguatges del cos.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12 (de
dijous a dissabte, 21 h, diumenge,
20 hores). 6 euros.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

U
n sopar d’aniver-
sari molt peculi-
ar. Ofert per una
vella gran dama.

Als seus amics difunts. Certa-
ment, a les cadires no hi ha

ningú, però quan
s’avorreix la se-
nyora comença a
parlar amb els
vells amics. I el
seu criat James
els ha de substituir. donar-
los vida. Ara ésMonsieur Le-
Boeuff. Després, el Signore
Tagliatelli, un cantant d’òpe-
ra. O l’almirall alemany Von
Schneider. O el torero espa-
nyol Don Juan de la Muerte.
I ha de parlar en tots aquests
idiomes. I brindar una vega-

da i una altra amb la vella se-
nyoreta Sophie, de 90 anys.
La borratxera amb què acaba
en James és monumental. I
divertidíssima.
ÉsDinner for one, una obra

que la companyia de teatre
Escapade –formada per Sue
Flack i Caspar, dos actors an-

glesos establerts
des de fa anys a
Catalunya– va es-
trenar al desapare-
gut teatre Malic
el 2003, i amb la

qual han anat de gira aquests
anys per Espanya i Europa:
en tenen una versió en anglès
i una altra en català i castellà,
mentre que la resta d’idio-
mes que s’hi parla no són gai-
re reals, però tenen paraules
clau que el públic reconeix
perfectament i que provo-

quen una gran hilaritat.
I Dinner for one torna ara a

Barcelona, al Tantarantana.
Flack explica que l’obra va
néixer a partir d’un famós es-
quetx humorístic alemany
dels anys 60que ambprou fei-
nes dura deuminuts i que pro-
tagonitzen el majordom i la

senyora. Un esquetx que se
sol a emetre perNadal almón
germànic i amb el qual la gent
beu a casa amb cadascun dels
molts brindis. Els Escapade
l’hanmodificat fent que els di-
funts no siguin aristòcrates
gairebé iguals sinó homes de
diverses nacionalitats per do-
nar més joc. Un joc que es
complementa amb un gran
treball de gest i mim per part
de Caspar per aconseguir, diu
Flack, “una comèdia lleugera
de riure per no res”.c

Sue Flack i
Caspar en
una escena
de Dinner
for one, al
Tantarantana
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]Torna a Barcelona la hilarant comèdia ‘Dinner for one’, estrenada
al teatre Malic l’any 2003. La companyia Escapade, formada pels
actors anglesos Sue Flack i Caspar, torna a donar vida a aquest sopar
d’aniversari embogit i alcohòlic en què una senyora gran convida els
seus amics difunts. I parla amb tots plegats.

‘DINNER FOR ONE’
Teatre Tantarantana
Flors, 22. Barcelona
Fins al 9 de febrer

www.tantarantana.com

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