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Barcelona ciutat

La diabetis i la mà: capsulitis, du-
puytren, túnel carpià. Conferència a
càrrec de Roberto García Mas, trau-
matòleg.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entr. 2a (18 hores).

El millor Pa de Pagès Català 2014.
Cinc flequers competiran per obtenir
el títol.
Espai Bonnemaison. Sant Pere més
Baix, 7 (18 hores).

Dar Lugar. Presentació d’aquesta re-
vista, una proposta que reivindica la
premsa lenta, una mirada nova, de
trobada sobre diferents àmbits: espi-
ritualitat, educació, cultura o ecolo-
gia. www.darlugar.org
Olokuti. Astúries, 36 (19 hores).

Relats del 1714. ‘Victus’, la novel·la so-
bre les classes populars. Conferència
a càrrec d’Albert Sánchez Piñol,
autor de la novel·la.
Biblioteca Fort Pienc. Plaça del Fort
Pienc, 4-5 (19 hores).

La acogida familiar: una necesidad so-
cial. L’associació Acoge-me organitza
una conferència sobre la necessitat
social de trobar famílies d’acollida
per a nens desemparats.
La Casa del Llibre. Rambla Catalunya,
37 (19 hores).

300 anys de lluita 1714-2014. Presen-
tació d’aquest llibre de Ròmul Bro-
tons i Elisenda Alberti, a càrrec de
Robert Ramos, fotògraf, i Oriol Amo-
rós, diputat al Parlament.
El Born Centre Cultural. Plaça Comer-
cial, 12 (19 hores).

Piano. Concert de piano a càrrec del
jove pianista de Vic, Hug Vilamala.
Fundació Institut Nord-americà. Via
Augusta, 123 (19.30 hores). Gratuït.

Vida i obres de William Shakespeare.
Gerry Sweeney parla de l’obra Henry
IV part 1. En anglès.
Laie Pau Claris llibreria cafè. Pau Cla-
ris, 85 (19.30 hores).

Lo lleidatà és fàcil: txarra'l sisquere'.
Robert Masip, Ferran Montardit i
David Prenafeta presenten el seu

nou llibre amb el qual volen recupe-
rar i divulgar l’ús de la parla pròpia
de Lleida. Màrius Serra n’ha fet el
pròleg.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19.30 hores).

29è Cicle de Música del Segle XX-XXI.
Eduard Terol, clarinet, i Silvia Gómez-
Maestro, piano, interpreten obres de
Molina, Orts, Del Valle, Adiego, San-
sa i Llanas. Gratuït.
Centre Sant Pere Apòstol. Sant Pere
més Alt, 25 (20 hores).

Quasi Maine. Representació d’aques-
ta obra de John Cariani, pel Grup Tea-
tre Apoteòsic. Direcció Pau Sastre.
Teatre de Sarrià. Pare Miquel de Sar-
rià, 8 (20.30 hores). 3,5 euros.

Wagner & Ligeti. La companyia
d’Albert Quesada presenta aquesta
peça estrenada recentment a Bèlgi-
ca, la qual explora com les estructu-
res i repeticions de la música orques-
tral encarnen i comuniquen idees.
Casa Elizalde. València, 302 (20.30
hores). Gratuït.

Aquellos días azules. Nou espectacle
poètic i musical de Marc Artigau.
Círcol Maldà. Pi, 5, escala dreta (de di-
mecres a dissabte, 20.30 h, diumen-
ge, 19 hores). 14 euros.

Balkan Party #10 / Balkan Swing. Ses-
sió amb Saffran + Dj Grounchoo + Dj
Vinodilo (FR).
Barts Club. Avinguda del Paral·lel, 62
(de 22 a 3 hores). 5 euros.

Barcelona

SABADELL (Vallès Occidental)
Poesía en el Librerío. Presentació del
llibre de poesia Contratiempo , a càr-
rec del seu autor, Edgardo Dobry.
Librerío de la Plata. Sant Jaume, 8
(19.30 hores).

Girona

GIRONA (Gironès)
Cicle Arquitectures de Cinema. Cinque-
na edició d’aquest cicle amb la pro-
jecció de Dopo Mezzanotte, de Davi-
de Ferrario (Itàlia, 2000), 88 minuts
VOSE. Presenta Jordi Pons. Gratuït.
Museu del Cinema. Sèquia, 1 (20 h).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

U
n dels grans clàs-
sics del teatre del
segle XX reneix a
la cartellera barce-

lonina. Avui s’estrena al Go-
ya, després d’uns dies de fun-
cions prèvies, El zoo de vidre,
una de les obresmés autobio-
gràfiques de Tennessee Wil-
liams. I ho fa sota la direcció
de JosepMaria Pou i amb un
repartiment en el qual Mí-
riam Iscla, Dafnis Balduz i
Meritxell Calvo donen vida a
una família que el pare va
abandonar fa anys. I que so-
breviu gràcies al modest sou
del fill en una fàbrica de saba-
tes. Tres personatges fràgils
en un ambient asfixiant per
als quals l’aparició del jove
Jim O’Connor, encarnat per
Peter Vives, representarà un
moment d’esperança, de pos-
sible canvi: és amic del fill i el
conviden a sopar perquè po-
dria ser un bon marit per a la
seva germana.
Els quatre personatges,

diu Pou, “són encara éssers
molt purs que estan lluitant
per sobreviure, són molt sen-
zills i autèntics. La seva hu-
manitat converteix en poesia
la trista realitat en què
viuen”. “Després d’aquesta
obra –prossegueix Pou– els
personatges deWilliams s’en-
fosqueixenmolt més. Aquí es
troben en carn viva, lluitant
per sobreviure i sent capaços
de donar vol poètic a tot el
que toquen. Tenen més àni-
ma que cos. La mare,
Amanda Wingfield, és un
dels grans personatges de la

història del teatre. Una dona
que no vol acceptar la reali-
tat, que prefereix viure una
falsa il·lusió i s’estavella contí-
nuament. Tom, el fill poeta,
és qui li posa el mirall a la ca-
ra. Vol fugir, conèixer món. I

Laura, la filla, té un defecte fí-
sic no massa greu, en realitat
témés coixesa psíquica que fí-
sica”. Pou recorda que Willi-
ams va escriure molt sobre El
zoo de vidre i va dir que en rea-
litat no es va retratar en Tom
sinó en Laura, perquè se sen-
tia tan esguerrat comella, “es-
tava anul·lat i tenia por de sor-
tir a menjar-se el món”.c

Míriam Iscla, Peter
Vives, Dafnis Balduz
i Meritxell Calvo

Per consultar sobre més activitats o per a informar-nos de la seva realització, cal entrar a: www.lavanguardia.com/agenda

DAVID RUANO

TELÈFONS
ÚTILS

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

]Josep Maria Pou dirigeix al teatre Goya un dels grans clàssics de
Tennessee Williams, ‘El zoo de vidre’. Míriam Iscla dóna vida a
Amanda Wingfield, i Dafnis Balduz i Meritxell Calvo als seus fills. Una
família que sobreviu en un ambient asfixiant. El jove Jim O’Connor,
encarnat per Peter Vives, suposarà una possibilitat de canviar.

‘EL ZOO DE VIDRE’
Teatre Goya

Joaquín Costa, 68. Barcelona
Fins al 6 de juliol

www.teatregoya.cat

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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Diumenge 25,

especial Primavera Sound 2014 amb

amb tota la informació del festival.
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