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Barcelona ciutat

Jazzlights. Inauguració d’aquesta ex-
posició fotogràfica de Gabriel Brau.
Agrupació Fotogràfica de Catalunya.
Del Duc, 14 (17.30 hores).

Realitat viscuda versus realitat perce-
buda. Amb aquest títol arrenca a la
UB el VI Cicle de Cinema a la Universi-
tat. S’hi projecta el film Donnie
Darko (2001), de Richard Kelly, i hi
intervindrà Àngel Sala, director del
Festival de Sitges i coordinador del ci-
cle juntament amb el professor de la
UB Jordi Ojeda.
Edifici històric de la UB. Plaça Universi-
tat (18.30 hores). Gratuït.

Els jesuïtes a la Rambla de Barcelona.
Presentació d’aquest llibre de l'histo-
riador i jesuïta Ignasi Vila, sobre la
presència dels jesuïtes a Barcelona
als segles XVI i XVII.
Jesuïtes Catalunya. Roger de Llúria, 13
(19 hores).

D’exòtics a quotidians. El triomf dels
productes americans en la gastrono-
mia catalana. Conferència a càrrec de
María Ángeles Pérez Samper, cate-
dràtica d’Història Moderna de la Uni-
versitat de Barcelona.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (19 h).

Segona persona del singular. Sayed
Kashua, escriptor i periodista israelià
d’origen palestí, presenta la seva ter-
cera novel·la, on continua indagant
en conflictes identitaris.
Institut Europeu de la Mediterrània
(IEMed). Girona, 20 (19 hores).

El delito de ser pobre. Una gestión neo-
liberal de la marginalidad. Presenta-
ció d’aquest llibre d’Albert Sales i
Campos, amb la participació de
Maria Assumpció Vila, Síndica de
Greuges de Barcelona, Mercè Dar-
nell, de Càritas, i l’autor.
Casal Pou de la Figuera. Sant Pere
més Baix, 70 (19 hores).

Guerras de Cataluña. El teatro deMar-
te (1652-1714). Presentació d’aquest
llibre d’Antonio Espino.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19 hores).

L’hort ecològic en balcons i terrats.

Conferència a càrrec de Josep Maria
Vallès, horticultor urbà.
Biblioteca Vallcarca i els Penitents-M.
Antonieta Cot. Passeig de la Vall d’He-
bron, 65-69 (19 hores).

La claqueta. Projecció de la road mo-
vie Camino a la Libertad, de Peter
Weir (2010). Serà presentada per
Pere Vall.
Biblioteca Francesc Candel. Amnistia
Internacional, 10 (19 hores).

La crisis de los 50. Florencio Hernán-
dez, exfutbolista del FC Barcelona
que va ser una jove promesa però no
va triomfar a causa d’una lesió, pre-
senta el seu llibre acompanyat per
Carles Rexach i el també exbarcelo-
nista Ramon Alfonseda.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l'Àngel (19 hores).

Els somnis de Lucreci. Presentació
d’aquest llibre de Martí Domínguez.
Espai Vilaweb. Ferlandina, 43 baixos
(20 hores).

Kaze i Nasim, vents que uneixen. Inau-
guració d’aquesta exposició de Mi-
hoko Ono i Parimah Jataizadeh.
Centre Cívic Sagrada Família. Proven-
ça, 480 (20 hores).

A German Soul. L’Ensemble Méridien
Barcelona presenta el seu primer CD.
Cripta de la basílica de la Sagrada Fa-
mília de Barcelona. Sardenya, 318
(21 hores). Gratuït.

L’aigua del rierol. Ferran Palau aco-
miada la seva gira de presentació del
seu disc amb un concert únic dintre
del cicle Els dimarts em sentiràs.
Sala Beckett. Alegre de Dalt 55 bis
(21.30 hores). 12 euros.

Listen Carefully. Marta Aguilera pre-
senta en directe el seu nou disc.
Sala Luz de Gas. Muntaner, 246
(21.30 hores). 5 euros.

Barcelona

MANRESA (Bages)
Dies de frontera. Presentació
d’aquest llibre de Vicenç Pagès, pre-
mi Sant Jordi 2013.
Llibreria Parcir. Àngel Guimerà, 74 (20
hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L’
humor d’un dels
nous centres de
creació amb més
empenta a Ma-

drid arriba a Barcelona. Al
Tantarantana. Des d’avui i
fins dijous es podrà veure en
aquest teatre M3, una peça

que oscil·la entre
el surrealisme i
l’humor de Ro-
wan Atkinson. I
que està ambien-
tada en un pis mí-
nim, més petit fins i tot que
els que proposava l’exminis-
tra Trujillo: el protagonista
es mou durant l’obra en tan
sols 1,5metres cúbics, i les ria-
llades estan assegurades. La
peça està protagonitzada per
Fernando Sánchez-Cabezu-
do, un dels fundadors de la

Kubik Fabrik madrilenya,
una fàbrica de creació teatral
situada al districte d’Usera.
Sánchez-Cabezudo es con-

verteix en l’home cúbic per a
aquesta obra que va estrenar
al festival Fringe d’Edimburg
el 2007, quan el boom de la
construcció a Espanya feia
molt difícil accedir a un pis.
Un home que ha trobat per fi

una llar, però real-
ment petita. Tot i
així, en el seu me-
tre cúbic es dispo-
sa a fer vida quoti-
diana. Com la de

qualsevol. Només que ins-
tal·lar unmoble –no en caben
més–, netejar, veure la televi-
sió o organitzar una festa
amb amics no resulta gaire
senzill. Ni tan sols dormir.
Amb un llenguatge essencial-
ment gestual i muntatges de
vídeo projectats sobre l’actua-

ció o sobre una pantalla, el
protagonista evoca mons
com els de Beckett o Kafka,
però amb temes totalment ac-
tuals, des del consum massiu
a la solitud.
També en la programació

de la Kubik Fabrik va estar
l’any passat la comèdiaNues-
tra señora de las nubes, l’altra
obra que arriba des de Ma-

drid aquesta setmana –de di-
vendres a diumenge– al Tan-
tarantana. En aquest cas els
protagonistes són dos actors
habituals del teatre La Aba-
día, Julio Cortázar i Inma
Nieto, que donen vida a dos
exiliats que, en un ambient de
realismemàgic, recorden epi-
sodis del seu poble. Una varia-
da galeria de personatges car-
regats d’imperfeccions, som-
nis i esperances que parla de
la memòria, de l’oblit i de la
necessària imaginació.c

Fernando
Sánchez-
Cabezudo a
M3, que es
representa al
Tantarantana
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]El teatre Tantarantana acull fins dijous ‘M3’, una obra entre el sur-
realisme i l’humor de ‘Mr. Bean’ en la que el protagonista aconse-
gueix per fi un pis. Però el pis fa poc més d’un metre cúbic... Diven-
dres arribarà al Tantarantana una altra obra des de Madrid: la comè-
dia amb ambient de realisme màgic 'Nuestra señora de las nubes’.

‘M3’ i ‘NUESTRA SEÑORA
DE LAS NUBES’

Teatre Tantarantana. Flors, 22
Del 4 al 6 i del 7 al 9 de març

www.tantarantana.com

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