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Barcelona ciutat

Els colors de l’Índia i el Nepal. Joan
Plaja presenta un reportatge foto-
gràfic.
Aca. Diputació, 282, principal 1a
(17.30 hores). 2 euros.

Volume. Inauguració d’aquesta expo-
sició fotogràfica de Fabrizio Fenucci
dedicada a la cançó d’autor.
Istituto Italiano di Cultura. Passatge
Méndez Vigo, 5 (18 hores).

Emocions i diabetis: estrès. Conferèn-
cia a càrrec d’Olga Pérez, psicòloga.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entresòl 2a (18 h).

L’uomo che aveva picchiato la testa.
Projecció d’aquesta pel·lícula de
Paolo Virzí, 2009. Presentada pel
cantautor italià Bobo Rondelli.
Istituto Italiano di Cultura. Passatge
Méndez Vigo, 5 (18.30 h). Gratuïta.

Travessant fronteres: cinema en movi-
ment. Sessió inaugural d’aquest cicle
amb la projecció de la pel·lícula Cus-
cús, d’Abdelatif Kechiche, Palma
d’Or a Cannes 2013, França, 2007.
Emotiu i sincer retrat d’una família
magribina al sud de França.
Institut Europeu de la Mediterrània
(IEMed). Girona, 20 (18.30 hores).

Vapear. Ventajas e inconvenientes del
cigarrillo electrónico. Presentació
d’aquest llibre de Silvia Taulés, perio-
dista i psicòloga. L’autora ofereix
una xerrada en què explora el món
de la cigarreta electrònica.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19 hores).

El Japó, país de contrastos. Inaugura-
ció d’aquesta exposició multidiscipli-
nar que presenta l’obra de quatre ar-
tistes que han sabut fusionar la tradi-
ció i la modernitat nipona.
Edifici Disseny HUB. Plaça de les Glòri-
es (19 hores).

La història de la guitarra espanyola.
Dins d’aquest cicle coordinat i inter-
pretat per Nacho Bellido, sessió dedi-
cada a La guitarra del Romanticisme
i la música espanyola.
Centre cívic Urgell. Comte d’Urgell,
145-147 (19 hores). De franc.

Esquivar la muerte. Amb motiu de la
BCNegra el reconegut escriptor bri-
tànic Peter James presenta un thri-
ller on el protagonista és un criminal
obsessionat.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).

La guerra del 1714. Presentació
d’aquest llibre de Joaquim Albareda
i Joan Esculles.
El Born Centre Cultural. Plaça Comerci-
al, 12 (19 hores).

17:14 L’hora del poble. Com vam fer
la Via Catalana. Presentació d’aquest
llibre elaborat per l’Assemblea Nacio-
nal. L’obra explica com es va fer la
mobilització més gran de la història
de Catalunya.
Museu d’Història de Catalunya. Plaça
Pau Vila, 3 (19 hores).

Imatges de la memòria. Taula rodona
vinculada a l’exposició (What) Eden?
Incongruències de la memòria.
Casa Elizalde. València, 302 (19 h).

3052. Persiguiendo un sueño. Presen-
tació d’aquest llibre de Mamadou
Dia, president de l’associació Haha-
tay, Son Risas de Gandiol.
Amics de la UNESCO. Mallorca, 207
(19.15 hores).

I tu, de què rius? Joaquín Daniel ofe-
reix un espectacle d’humor i música.
L’Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12
(20 hores). Entrada lliure.

Espais i intimitat. Sessió doble de dan-
sa contemporània amb Angie Mas,
Seqüències, i Olga Álvarez, Carla Pé-
rez i Bàrbara Martín, El Kuadrilater .
Casa Elizalde. València, 302 (20.30
hores). De franc.

Vània. La Cia Les Antonietes ofereix
aquesta versió de L’Oncle Vània, de
Txékhov. Un muntatge senzill, pro-
per i colpidor. 14 euros.
Círcol Maldà. Pi, 5, escala dreta (fins el
22 de febrer, de dimecres a dissabte,
21 hores; diumenges, 19 h).

10 anys de festa il·legal. Strombers, el
grup de Cardona, ofereix un concert
especial per presentar disc nou.
Sala Apolo. Nou de la Rambla,
111-113 (21.30 hores). 8 euros.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

D
oble homenatge
al Tívoli amb una
de les grans obres
de Lorca: amb la

llum i la foscor, la terra i la
bogeria de Yerma. Una Yer-

ma que, protago-
nitzada per la bar-
celonina Silvia
Marsó, ha estat
gairebé dos anys
de gira –la va co-
produir el Centre Dramàtic
Nacional– abans de recalar
des d’avui i fins al 2 de març
al Tívoli amb 14 actors. I que
suposa un homenatge en tota
regla a Miguel Narros, ja que
és la penúltima obra que va
dirigir abans de morir l’any
passat. I a Enrique Morente,

perquè Narros, amic seu, va
recuperar la música que
l’enyorat flamenc va compon-
dre per a una altraYermadiri-
gida per ell. I no només això:
en la meitat de les funcions
del Tívoli actua i canta la se-
va filla, Soleá Morente.
De fet, l’homenatge és

gairebé triple, per-
què com va recor-
dar Silvia Marsó,
a finals del 2014
farà 80 anys que
unaaltra actriu ca-

talana, Margarida Xirgu, es-
trenava Yerma. Així que, va
confessarMarsó, per a ella és
tot un repte que afronta al
costat d’actors comPepMoli-
na –el seu marit Juan, amb
qui es casa per diners–, Che-
ma León –Víctor, el pastor
amb qui es volia casar Yer-

ma– oRoser Pujol, la conjura-
dora Dolores, a la qual acu-
deix Yerma desesperada per-
què no pot tenir fills.
Però a més Marsó diu que

se sent molt identificada amb
el seu personatge perquè el
conflicte no tracta de no po-
der sermare, sinó de les pres-

sions i condicions socials que
porten un ésser humà a la
frustració: “Yerma no pot te-
nir fills, no pot desenvolupar
la seva vida per culpa de la
cobdícia del seu pare en ca-
sar-la amb Juan. I la joventut
d’ara, malgrat ser la més pre-
parada, és la més erma de la
història d’Espanya perquè no
pot tenir fills i ha d’anar a tre-
ballar a l’estranger perquè no
hi ha feina per la cobdícia
d’uns banquers que hanmani-
pulat l’economia global”.c

Silvia Marsó
en una escena
de Yerma,
que es
representa al
teatre Tívoli

Per a consultes sobre més activitats o per informar-nos-en cal entrar a: www.lavanguardia.com/agenda

ARXIU

TELÈFONS
ÚTILS

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

]El Tívoli acull una gran producció –amb 14 actors encapçalats per
Silvia Marsó, Pep Molina i Chema León– d’una de les grans tragèdies
de Lorca: ‘Yerma’. Una producció que és la penúltima dirigida per
Miguel Narros abans de morir l’any passat i acompanyada amb
música composta per l’enyorat Enrique Morente

‘YERMA’
Teatre Tívoli

Casp, 8. Barcelona
Fins al 2 de març

www.grupbalana.com

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres .......... 900-123-505

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

CEID Clínicas Dentales
PLAÇA CATALUNYA: C/ Jovellanos, 9, 4t 2a · Tel. 93 317 08 52 · 08013 Barcelona
EIXAMPLE: C/ Aragó, 406, esc. A, 1r 5a · Tel. 93 265 82 55 · 08001 Barcelona

www.ceidclinicasdentales.es

Gairebé un 50% de descompte en implant + funda
de porcellana a CEID Clínicas Dentales

· Implant + funda de porcellana per només 840€ (Millor preu garantit)
· Serveis gratuïts*: neteja, fluoracions, radiografies intrabucals… I més de 30
prestacions gratuïtes

· Finançament a 18 mesos sense interessos

-

Ofertes vàlides fins al 31/12/14 per al Subscriptor de La Vanguardia presentant la targeta a la recepció dels centres CEID Clínicas Dentales.

*Sempre dins d’un tractament. No acumulables a altres ofertes. Tarifa sense descompte de l’implant + funda de porcellana: 1.650€.

50Dte.
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Més ofertes exclusives a www.subscriptorsdelavanguardia.com

Ladarrera ‘Yerma’deNarros

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


