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Barcelona ciutat

Salvador Puig Antich, cas obert. Pre-
sentació del llibre de Jordi Panyella,
a càrrec de Santiago Vidal, magistrat
de l’Audiència de Barcelona, i l’advo-
cat Sebastià Martínez Ramos.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19 hores).

Jam&live. Jam Session (19 h) i con-
cert de jazz del Threejay Trio (22 h).
Sala Versalles. Gran de Sant Andreu,
255. 3 euros.

Rafael Patxot i Jubert i l’Acadèmia de
Bones Lletres. Conferència a càrrec
de Josep Massot i Muntaner.
Reial Acadèmia de Bones Lletres. Bis-
be Caçador, 3 (19 hores).

Club de lectura del Museu Picasso.No-
va sessió del Club de lectura amb
l’obra Vida con Picasso , de Françoi-
se Gilo (1964), amb Malén Gual.
Museu Picasso. Plaça Sabartés, 1
(19.30 hores).

Cinema i periodisme.Dins d’aquest ci-
cle es projecta La red social, de David
Fincher, 2010.
Centre cívic Fort Pienc. Plaça Fort Pi-
enc, 4-5 (19.30 hores). Gratuït.

Tot el poder als joves! Presentació
d’aquest llibre d’Albert Claret a càr-
rec de Joan Subirats, catedràtic de ci-
ència política a la UAB i autor del prò-
leg, i Joan Ramon Riera, editor.
Fundació Ferrer i Guàrdia. Sant Pere
més Baix, 55 (19.30 hores).

Somorrostro, crònica visual d’un barri
oblidat. Xerrada amb motiu de l’ex-
posició a càrrec de Mercè Tatjer, his-
toriadora, i Manel Gausa, fotògraf.
Centre cívic Besòs. Rambla Prim,
87-89 (19.30 hores).

Què pensa Jaume Cabré. Presentació
d’aquest llibre de Cristòfol A.Trepat a
càrrec de l’autor i Jaume Cabré.
Llibreria ONA. Gran de Gràcia, 217
(19.30 hores).

Ciclemusical Veus de Dona.Música en
directe, cantada a cau d’orella per
TroffaHamra y los Mechones.
Centre cívic Vil·la Florida. Muntaner,
544 (19.30 hores). Gratuït.

Pala. Concert del cantant i músic co-
lombià Carlos Palacio.
Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobra-
diel, 8 (19.45 hores). 10 euros.

Xcèntric. Chromatic Mysteries. Els aus-
tralians Arthur i Corinne Cantrill com-
parteixen una intensa relació perso-
nal i artística des de fa més de 40
anys, temps en què han fet un cente-
nar de pel·lícules.
CCCB. Montalegre, 5 (20 h). 4 euros.

Noves Escenes, NovesMirades: ‘That’s
the story ofmy life’. Autobiografia au-
diovisual narrada amb la tècnica
stop-motion d’animació d’objectes.
La Pedrera. Passeig de Gràcia, 92 (20
hores). 6 euros.

Concertsperquesí. Concert de Maar-
ten Swaan, cantant i compositor ho-
landès resident a Barcelona.
Centre cívic Urgell. Comte d’Urgell,
145-147 (20.15 hores). De franc.

Manyac Manyac. Adaptació de l’obra
Enfantillages del dramaturg Ray-
mond Cousse. Pep Vila fa un monò-
leg que, a través de trossos esquin-
çats de la memòria, transporta als
anys 60.
La Casa Elizalde. València, 302 (20.30
hores). De franc.

24/septiembre/1980. Representació,
dansa, moviment, veu i llum per a
separar el jo real del jo manipulat. a
càrrec de Paqiro López.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís 12
(avui i demà, 21 hores). 6 euros.

Arreu! Concert de La Ruta de les Estre-
lles per presentar el seu últim disc.
Centre Artesà Tradicionàrius (C.A.T.).
Pl. d’Anna Frank (21.30 h). 6 euros.

Zinemaldia.Cat: Festival de Cinema
Basc de Catalunya. Inici del festival
amb la projecció de Gernika bajo las
bombas, amb la presència de Lander
Otaola, Pep Tosar, Mark Schardam i
Aizpea Goenaga.
Cinemes Girona. Girona, 175 (21.30
hores). 2.70 euros.

Lefties Soul Connection. Primera visita
a Barcelona d’aquesta banda de ga-
rage funk europea. 12 euros.
Marula Cafè. Escudellers, 49 (22 h).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
s un dels llibres
més venuts de tota
la història. I això
que no defensa cap

ideologia ni religió. Però sí
una pàtria: la infantesa, enyo-

rada pàtria de
l’home. Es tracta,
esclar, d’El Princi-
pito, la indeleble
novel·la d’Antoi-
ne de Saint-
Exupéry que arriba avui al
Lliure de Gràcia en una emo-
cionant i particular versió de
Roberto Ciulli (Milà, 1934),
fundador del Theater an der
Ruhr: una versió en què el
text és, abreujat, el de l’origi-
nal, però en què el Petit Prín-
cep és un home gran una mi-

ca alcohòlic que s’encamina
cap a l’últim viatge. I és una
dona qui dóna vida al pilot.
Tot amb la voluntat de

mostrar la història personal
que hi ha sota el conte: la
d’un Saint-Exupéry exiliat a
NovaYork després de la inva-
sió nazi de França, deprimit,

bevedor, i al qual
el seu editor li de-
mana una història
infantil per ani-
mar-lo. Un Saint-
Exupéry que viu

amb la seva dona una història
d’amor enorme i tempestuo-
sa: ella viu a l’apartament de
baixmentre ell va portant do-
nes.Una dona, Consuelo Sun-
cín, “molt especial, petita,me-
nuda, de cabells clars, i que
portava una bufanda groga
com el Petit Príncep”, expli-

ca l’actor José Luis Gómez
(Huelva, 1940), que, dirigit
per Ciulli, dóna vida a aquest
príncep crepuscular amb In-
ma Nieto.
Gómez, director del teatre

La Abadía de Madrid i fla-
mant acadèmic de la llengua,
explica que quan la seva filla

era “força més petita li vaig
prometre interiorment que
portaria a escena aquesta
obra i, anys més tard, quan
vaig veure l’adaptació deCiu-
lli, en vaig quedar molt sor-
près”. La va deixar reposar
un temps i, al final, va trucar
a Ciulli perquè el dirigís. “És
un viatge a l’essència, a l’ori-
gen, o a la mort, amb un
repàs de la vida molt signifi-
catiu. Em venia molt de gust
fer aquest viatge interior”,
conclou Gómez.c

José Luis
Gómez i Inma
Nieto en una
escena d’El
Principito, al
Lliure
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]L’actor José Luis Gómez dóna vida des d’avui al Lliure de Gràcia a
un personatge que ha marcat milions de lectors: ‘El Petit Príncep’,
d’Antoine de Saint-Exupéry. Ho fa sota la direcció del mític Roberto
Ciulli, responsable d’una adaptació que també vol transmetre la his-
tòria personal del malaguanyat pilot que batega sota el conte.
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