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Barcelona ciutat

Turisme i patrimoni. Conferència a càr-
rec de Llorenç Prats, de la UB.
Residència d’Investigadors. Hospital,
64 (18 hores).

Fantasmagories del desig. Projecció
d’El viaje de Felicia, d’Atom Egoyan.
1999. Presenta Mercè Coll, professo-
ra d'història del cinema italià a la
UB. Preu: 4 euros.
Filmoteca de Catalunya. Plaça Salva-
dor Seguí, 1-9 (18.30 hores).

Autors catalans dels darrers dos se-
gles. Concert del trio Brull-Salvadó-
Mor. Gratuït amb recollida prèvia
d'entrades a la recepció del centre.
Centre cívic Urgell. Comte d'Urgell,
145-147 (19 hores).

Investigació periodística a la carta.De-
bat entre David Leigh i Edwy Plenel,
periodistes i investigadors. Modera
Marc Vidal. Traducció simultània al
català.
CaixaForum. Av. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 6-8 (19 hores).

Orwel i la revolució. Conferència a càr-
rec de Mike Eaude i Pelai Pagès. Mo-
dera, Miquel Sala.
Biblioteca Gòtic - Andreu Nin. Rambla,
32 (19 hores).

Vine a conèixer... les excavacions a les
Drassanes. Esteve Nadal, arqueòleg,
director de les excavacions a les Dras-
sanes durant la campanya del 2010 i
el 2011, parla de l’arqueologia apli-
cada a la història del conjunt.
Museu Marítim de Barcelona. Avingu-
da de les Drassanes, s/n (19 hores).

Duo Plu. Espectacle musical d’aquest
duet femení que viu arrelat als anys
quaranta i cinquanta envoltat d'artis-
tes com les Andrews Sister, Dean
Martin i Nat King Cole. Gratuït.
Centre cívic Sarrià. Eduardo Conde,
14-22 (19 hores).

Eleccions a Colòmbia. Taula rodona
amb els candidats i candidatures de
l'exterior al Congrés de Colòmbia
amb motiu de les eleccions legislati-
ves del 9 de març.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299, entresòl (19 hores).

Siglo XX: la moda de la A a la Z. Taula
rodona amb motiu de la presentació
del llibre Diccionario de la moda, de
Margarita Rivière. Intervenen Toni
Miró, Josep Casamartina, Joana Bo-
net i l’autora.
Cotxeres del Palau Robert. Passeig de
Gràcia, 107 (19 hores).

OVNI 2014: In Limbo. Durant quatre
dies, el vestíbul del centre acull una
programació de videoart i documen-
tal independent per esdevenir un es-
pai de lliure expressió. Gratuït.
CCCB. Montalegre, 5 (19.30 hores).

Eva. Projecció d’aquesta pel·lícula de
Kike Maíllo, Espanya, 2011. Gratuït.
Centre cívic Fort Pienc. Plaça Fort
Pienc, 4-5 (19.30 hores).

Veus de Dona. La cantant i guitarrista
Anna Ly presenta els clàssics de la
bossa nova i altres ritmes brasilers.
Centre cívic Vil·la Florida. Muntaner,
544 (19.30 hores).

Hablando claro, una introducción a los
fármacos psiquiátricos. Presentació
d'aquest llibre, de Joanna Moncrieff,
per Jorge L. Tizón, Joan Ramón Lapor-
te, David Clusa i l'autora.
Col·legi Oficial de Metges. Passeig de
la Bonanova, 47 (19.30 hores).

Cabaret de nines. Espectacle a càrrec
de Chez la Poupée. Gratuït.
Centre cívic Sagrada Família. Proven-
ça, 480 (20 hores).

Rutes musicals. Concert de l’Alejan-
dro di Costanzo Trio, grup de jazz
argentí. Gratuït.
Centre cívic Cotxeres Borrell. Vilado-
mat, 2-8 (20 hores).

Le Choeur Voyageur. Concert
d’aquest grup coral francès. Els joves
músics interpreten un espectacle ric
en eclecticisme i qualitat. Gratuït.
www.lechoeurvoyageur.fr
Cripta de la basílica de la Sagrada Fa-
mília. Sardenya, 318 (21 hores).

Casa Vella. La formació del Vallès
Oriental Batak presenta el seu pri-
mer disc, en què mostra tota la força
de la seva música. Preu: 8 euros.
CAT. Travessia Sant Antoni, 6-8
(21.30 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
a Royal Shakes-
peare Company no
va incloure aquesta
obra en el seu reper-

tori fins a l’any 2005 i encara
avui hi ha diverses teories so-

bre quina part ve
de la mà deWilli-
am Shakespeare.
I sobre si va ser
una de les seves
primeres obres
–que haurien representat en
clandestinitat les famílies ca-
tòliques nobles– o bé va ser
escrita ja després de la mort
de la reina Elisabet i amb l’as-
cens de Jaume al tron, quan
les persecucions als catòlics
van cessar temporalment. En
qualsevol cas, s’ha establert

que Shakespeare va interve-
nir en l’escriptura de Tho-
mas More amb quatre autors
isabelins més –Anthony
Munday, Henry Chettle,
Thomas Heywood i Thomas
Dekker– que van fer ressal-
tar la figura de l’autor d’Uto-
pía. Un home de gran humor

i rectitud absolu-
ta, amic d’Erasme
i canceller d’En-
ric VIII, que va
enviarMore al pa-
tíbul per haver-se

negat a acceptar la ruptura
amb l’Església de Roma que
volia el rei.
I des d’avui una adaptació

d’aquesta obra, feta per Igna-
cio GarcíaMay i dirigida per
Tamzin Townsend, arriba al
Barts del Paral·lel sota el tí-
tol Tomás Moro, una utopía.

L’obra, produïda per la Fun-
dació UNIR, la fundació de
la Universidad Internacio-
nal de La Rioja –una institu-
ció d’estudis per internet
que ha apostat fort pel teatre
com a senya d’identitat–, es
va estrenar al darrer festival
d’Almagro.

Protagonitzada per José
Luis Patiño amb deu actors
més, la peça explica, diu la di-
rectora, el viatge de Thomas
More, el viatge d’un home
que, per defensar les seves
conviccions, diu no al rei que
ha servit tants anys. La vida
deMore, la seva família, la fei-
na, les seves obres, el seu hu-
mor o la trobada ambErasme
desfilen per aquesta peça que
comença i acaba a la Torre de
Londres hores abans de la se-
va execució.c

Els actors de
Tomás Moro,
una utopía,
que es
representa
al Barts
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]El Barts acull ‘Tomás Moro, una utopía’, l’adaptació feta per Igna-
cio García May de ‘Thomas More’, una obra escrita per Shakespeare
amb quatre dramaturgs isabelins més. La peça descriu la vida de
l’autor d’‘Utopía’, que va ser canceller d’Enric VIII i va acabar decapi-
tat per haver-se negat a obeir el rei en la seva ruptura amb Roma

‘TOMÁS MORO, UNA UTOPÍA’
Barts

Av. Paral·lel, 62. Barcelona
Fins al 9 de març
www.barts.cat

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