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Barcelona ciutat

L'Índia: potència emergent-mercat
emergit. Conferència de Gustavo Ma-
nuel de Arístegui, ambaixador d'Es-
panya a la República de l'Índia. La Re-
pública de l'Índia es prepara per al
nou escenari que s’obre després de
les eleccions celebrades recentment.
Seu de Casa Àsia-Pavelló Sant Manuel.
Sant Antoni Maria Claret, 167 (18 ho-
res). Inscripció: www.casaasia.es

Mites de Hollywood: Stewart Granger
i Jean Simmons. L’historiador i musi-
còleg de cinema Joan Padrol parla
de la vida, real i cinematogràfica, de
les estrelles de la gran pantalla.
Centre cívic Urgell. Comte d'Urgell,
145-147 (18.30 hores).

Big Data en astronomia: de l’antiga
Grècia als nostres dies. Tres genera-
cions d’astrònoms reflexionen sobre
el fet que aquests professionals han es-
tat fent Big Data des de fa mil·lennis,
en forma de catàlegs astronòmics.
CCCB. Montalegre, 5 (19 hores).

La obra de Federico González. Simbolis-
mo, literatura, metafísica. Presenta-
ció d’aquest llibre.
Biblioteca Pública Arús. Passeig de
Sant Joan, 26 (19 hores).

Dones i periodisme. El periodisme in-
ternacional no és només cosa d’ho-
mes. Debat amb les periodistes Celia
Cernadas, de Catalunya Ràdio, Cristi-
na Mas, de l’Ara, Isabel Galí i Sílvia
Heras, de TV3.
UPF-IDEC. Balmes, 132 (19 hores).

2a Mostra Llatinoamericana de Curt-
metratges Mecal Chile. Organitzada
per Red Mecal Chile amb el suport
de Casa Amèrica Catalunya, aquesta
mostra ofereix una selecció de 22
curtmetratges de Xile, Argentina,
Uruguai, Brasil, Colòmbia, Veneçue-
la, Mèxic i República Dominicana, en
les categories d’animació, ficció i do-
cumental.
Cinemes Girona. Girona, 175 (avui i
demà, 19 i 20.30 hores). 2,5 euros
per sessió.

L’experiència de creuar l’Antàrtida en
solitari. Conferència a càrrec d’Alfred
Bosch, aventurer i emprenedor.

Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta.
Plaça Carmen Laforet, 11 (19 hores).

Defensors de la terra. Ramon Gasch i
Pou, enginyer tècnic industrial, parla-
rà de la tècnica literària, l'arma secre-
ta de l'escriptura o com escriure.
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials.
Consell de Cent, 365 (19 hores).

Sostenibilitat. Conferència de Tati
Guimarães, dissenyadora-fundadora
de l’estudi Ciclus. Guimarães explica-
rà com la creativitat i l’aplicació dels
principis de la sostenibilitat són eines
imprescindibles per a aconseguir
preus òptims i crear oportunitats de
negoci.
Elisava Escola Superior de Disseny i En-
ginyeria. Rambla, 30-32 (19.30 h).

Smart Cities. Big Data, Open data &
Apps. Taula rodona amb Lluís Tor-
rens (Iese), Sergio Jerez Rico (Ajunta-
ment de Barcelona), i Javier Zamora
(InQBarna). Modera Marta Jubero.
Mobile World Center. Fontanella, 2
(19.30 hores).

Viaje a la India. Presentació d’aquest
llibre de Celia Quílez.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19.30 hores).

Cooking History. Projecció d’aquest
documental de Peter Kerekes, en el
que fa un retrat de xefs militars d’ar-
reu d’Europa que servien diferents
exèrcits i foren testimonis de les guer-
res europees del segle XX.
Casa Elizalde. València, 302 (19.30
hores).

Rostoll. Presentació d’aquest llibre
de M. Dolors Coll, el primer del nou
segell de poesia de l’editorial Godall.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(20 hores).

EYECatalunya: trobada amb creadors i
emprenedors. Coneix Rafael Argullol,
Xavier Verdaguer i el col·lectiu artís-
tic Insectotrópics, entrevistats per Pa-
tricia Caicedo.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7 (20 h).

Al final del principio. La banda de rock
barcelonina Bucle presenta el seu pri-
mer disc. 5 euros.
Luz de Gas. Muntaner, 246 (21.30 h).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

P er commemorar el
centenari del naixe-
ment d’Albert Ca-
mus (1913-1960), el

passat festival Grec va presen-
tarL’accident, una obra escri-

ta i dirigida per
Carme Cané que
retratava l’escrip-
tor a partir de l’ac-
cident que li va
costar la vida. I
avui L’accident pot tornar a
veure’s a la Sala Beckett amb
Xavier Ripoll –que es va em-
portar l’aplaudiment de la crí-
tica–, Tilda Espluga, Jacob
Torres i Nies Jaume com a
protagonistes.
La peça comença amb l’ac-

cident de cotxe en el qual Ca-

mus va morir el 4 de gener
del 1960. El seu àngel de la
guarda, encara mig estabor-
nit, es troba amb el deMichel
Gallimard, editor de Camus i
conductor del cotxe, quemo-
riria setmanes després. El pa-
norama és, segons el parer
d’aquests àngels, complicat,

perquè Camus ha
mort sense creure
en Déu. Encara
que també cal dir
que l’ineficaç i
alat protector de

l’autor de La pesta li havia
agafat afecte. Els dos àngels
de la guarda es prepararan
per al judici final de Camus
durant tres dies i no hi seran
sols: amb ells aniran aparei-
xent els personatges de la vi-
da i de les obres de l’autor,
des delMersault deL’estrany

a la gran actriu María Casa-
res, que va ser amant de Ca-
mus durant anys. I, sens dub-
te, també l’encarnació delma-
teix autor apareixerà per for-
mular les seves teories.
Perquè Cané, que feia anys

que estava fascinada per la fi-
gura del creador, ha escrit

ambhumor unaobra eminent-
ment filosòfica. Una comèdia
filosòfica per la qual desfilen
passatges d’obres com El mite
de Sísif, L’estrany, Els justos...
Fragments que exposen el
pensament eminentment hu-
manista d’Albert Camus, al
qual Cané creu que se l’ha tit-
llat injustament de fosc i pessi-
mista i a qui dedica aquest par-
ticular homenatge que, a més,
ha comptat amb l’aprovació
de Catherine Camus, la filla
de l’immens autor.c

Una escena
de L’accident,
dirigida per
Carme Cané a
la Sala
Beckett
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]La comèdia filosòfica ‘L’accident’, el particular homenatge de
Carme Cané a Albert Camus que va ser estrenat el passat Grec, torna
aquest vespre a la Sala Beckett. Xavier Ripoll, Tilda Espluga, Jacob
Torres i Nies Jaume donen vida als personatges i als àngels de la
guarda que debaten si Camus, un incrèdul, ha d’anar al cel en morir.

‘L’ACCIDENT’
Sala Beckett

Alegre de Dalt, 55. Barcelona
Dimarts 10 de juny

www.salabeckett.cat
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“D’ençà que Mozart va instaurar l’abonament
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