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Barcelona ciutat

Festa Japonesa de l’Any Nou 2014.
Barcelona Suiyokai, l’associació dels
empresaris japonesos a Catalunya,
organitza aquesta festa per celebrar
l’Any Nou.
Hotel Meliá Barcelona. Avinguda Sar-
rià, 50 (de 12.15 a 15 hores). Nens de
5 a 12 anys, 8 euros, adults, 20 euros.

Sons francesos. Concert de carilló a
càrrec d’Anna Maria Reverté.
Carilló del Palau de la Generalitat . Pla-
ça Sant Jaume i voltants (12 hores).

Poesia. Recital de Josep Pedrals.
Llibreria No Llegiu. Amistat, 20 (12 h).

Música de cambra per a violí i piano.
Concert a càrrec d’Assunto Nese, vio-
lí, i Jordi Lalanza Garcia, piano. Inter-
preten obres de Bach, Chopin, Liszt,
Massenet, Kreisler i Pugnani-Kreisler.
Teatre de Sarrià. Pare Miquel de Sar-
rià, 8 (18 hores). 10 euros.

XV Cicle Clàssica a Les Corts. Recital a
càrrec d’Yrene Martínez Roca, sopra-
no, i Manuel García Morante, piano.
Interpreten obres d’Strauss, Doni-
zetti i Mozart entre d’altres.
Centre cívic Riera Blanca. Riera Blan-
ca, 1-3 (18 hores). 5 euros.

Sexo en el paraíso. Contes per a
adults amb Juanan Rodríguez.
Centre Cultural Valentina. Plaça Rego-
mir (19 hores). 6 euros.

15è Banc Sabadell Festival Mil·lenni.
El grup Manel presenta Atletes, bai-
xin de l’escenari. 18 euros.
L’Auditori. Lepant, 150 (20 hores).

Jam Flamenca. Lucero Cárdenas, pro-
fessora i bailaora professional fa
aquestes jam sessions per a seguir
experimentant. 5 euros.
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (20 h).

Teatre i Vi. Representació d’Anguilas,
amb l’actor Andrés Cavallin, i Carles
Mira, sommelier. 12 euros.
MiraVins. Providència, 71 (19 hores).

Barcelona

CALDES DE MONTBUI (Vallès Oriental)
26è TACA'M, Concurs de teatre ama-

teur. Representació de L'últim rei,
d'Ignasi Moreno per Lletraferits i Co-
mediants, de Gandia.
El Centre Democràtic i Progressista.
Folch i Torres, 52-54 (18 h). 4 euros.

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (B. Llobr.)
Museu de Matemàtiques de Catalu-
nya. Inauguració amb una jornada
de portes obertes, amb visites guia-
des, tallers i activitats familiars.
Museu de Matemàtiques de Catalu-
nya. Parc Can Mercader. Carretera de
l'Hospitalet, s/n (de 10 a 14 hores).

GRANOLLERS (Vallès Oriental)
HMMM..... Concert de la Coral Polifò-
nica de Granollers.
Teatre Auditori. Torras i Bages, 50 (19
hores). 15 euros.

PARETS DEL VALLÈS (Vallès Oriental)
Renoi, quina nit de nuvis. L'Òpera Cò-
mica de Barcelona presenta aquesta
comèdia amb la incorporació de frag-
ments d'Urbà Fandó.
Centre Cultural Can Rajoler. Travesse-
ra, 1 (18.30 hores). 11 euros.

VILANOVA I LA GELTRÚ (Garraf)
Cicle de jazz i músiques improvisades.
Nou concert d’aquest cicle a càrrec
del Pol Omedes Trio.
Foment Vilanoví. Santa Madrona 1-3
(19 hores). 5 euros.

Girona

CASTELLÓ D'EMPÚRIES (Alt Empordà)
Música coral. Concert i trobada de co-
rals amb la participació de la Coral
Montilivi, de Girona, la Coral Solstici,
de Perpinyà, i la Coral Castellonina.
Capella Convent de Santa Clara. Carbo-
nar (17 hores). Gratuït.

Tarragona

TARRAGONA (Tarragonès)
Celesta. Maria Coma presenta el seu
disc de pop intimista. 10 euros.
Metropol. Rambla Nova, 46 (20 h).

EL VENDRELL (Baix Penedès)
Xatonada Popular. Festa gastronòmi-
ca del xató que inclou el 28è concurs
de mestres xatonaires, la 27a Exhibi-
ció de xatonaires infantils, i la 21a
Fira de productes alimentaris.
Passeig la Rambla (de 10 a 14 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

D
ansa, teatre, cièn-
cia-ficció, música
i video-mapping
–en aquest cas,

unes projeccions coloristes i
sovint psicodèliques que mo-

difiquen l’aspecte
del mobiliari i de
les parets de l’es-
cenari perquè la
protagonista no
s’avorreixi a la se-
va presó inesperada– es barre-
gen a Harket [Protocolo], una
obra que va ser molt aplaudi-
da a la passada Fira de Tàrre-
ga i que ara arriba a La Seca.
Una peça en la qual, a més de
barrejar-s’hi gèneres, ja que
es tracta d’un teatre de text
extremament físic –la preso-

nera s’ha de mantenir en for-
ma durant el tancament i sua
la cansalada–, es creuen tam-
bé els temes: la degradació
mediambiental del planeta i
el perill de fer servir en les
nostres vides els nous aven-
ços de la tecnologia sense una
mínima voluntat crítica.

I és que a la his-
tòria que planteja
a La Seca Juan
Pablo Mendiola,
que també és el di-
rector de Harket

[Protocolo], l’única actriu –i
també ballarina i coreògra-
fa–, la valenciana Cristina
Fernández, dóna vida a una
jove voluntària en un projec-
te científic que, en unmón ca-
da vegadamés degradat i que
s’acosta al desastre, explora
la possibilitat de sobreviure

en un búnquer amb l’única
ajuda d’un sistema d’intel·li-
gència artificial anomenat
MAP#2. El problema és que
el que havia de ser unmes de
prova es converteix en anys,
perquè l’ordinador,massa in-
tel·ligent, no deixa obrir les
portes quan acaba l’experi-

ment i en canvi informa la se-
va inquilina que hi ha hagut
un desastre a l’exterior i que
no podrà sortir fins que les
condicions per a la vida si-
guin aptes novament.
S’inicia així una complexa

relació, ja que MAP#2 s’en-
carrega de la seguretat i ali-
mentació de la jove voluntà-
ria, però al seu torn s’alimen-
ta de l’energia que ella pro-
porciona quan fa una sèrie de
rutines físiques, mentals i
emocionals.c

Cristina
Fernández
en una escena
de Harket
[Protocolo],
a La Seca
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ARXIU

TELÈFONS
ÚTILS

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

]Un dels espectacles que van aconseguir el favor del públic a la
passada Fira de Tàrrega aterra a La Seca: es tracta de ‘Harket
[Protocolo]’, una barreja de teatre de text, dansa, música, video-
mapping i ciència-ficció en què una jove queda atrapada en un
búnquer creat per a la supervivència humana en cas de desastre

‘HARKET [PROTOCOLO]’
La Seca

Flassaders, 40. Barcelona
Fins al 16 de febrer

www.laseca.cat

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