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Barcelona ciutat

Parlem sobre les pèrdues dememòria.
Xerrada per conèixer de forma real,
sense tabús ni mites, tot el que envol-
ta malalties degeneratives com l'al-
zheimer, a càrrec de la Fundació
Uszheimer.
Centre cívic Vil·la Florida. Muntaner,
544 (17 hores).

El viaje del héroe: el diseño como nar-
rativa y transformación. Conferència
de Luis Villa.
Elisava Escola Superior de Disseny i En-
ginyeria. Rambla, 30-32 (17 hores).

Barcelona Supercomputing Center. Vi-
sita comentada a aquest centre líder
de la supercomputació a Espanya.
Per entrar és imprescindible portar el
DNI.
Jordi Girona, 31. Edifici Marenostrum
(17.30 hores).

Parlem de cinema. Xerrada a càrrec
de Francesca Prats, historiadora.
Aca. Diputació, 282, pral. 1a (17.30
hores). 2 euros.

Thalia, 7a Mostra d’Arts Escèniques al
Poble-sec 2014. Aquesta mostra vol
donar a conèixer les noves creacions
dels artistes residents al centre.
Centre cívic El Sortidor. Plaça del Sorti-
dor, 12 (de l’11 al 21 de juny).
http://ccivics.bcn.cat/elsortidor

Ozonoterapia, una ayuda en el trata-
miento de la diabetes. Conferència a
càrrec de Gloria Rovira, directora de
la Unitat d’Ozonoteràpia de l’hospi-
tal Quirón.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entr. 2a (18 hores).

Enverinats. Lamanipulació de les espè-
cies verinoses. Xerrada a càrrec de
Guillem Alamany.
Biblioteca El Clot-Josep Benet. Plaça
de les Glòries, 37-38 (18.30 hores).

Què passa al món?: El referèndum es-
cocès i l’horitzó europeu. Conferència
dels professors de polítiques John
Etherington (UAB), i Marc Sanjaume
(UPF). Modera Marc Gafarot.
CIDOB. Elisabets, 12 (18.30 hores).

Volver a empezar. Presentació d’a-

questa guia per aconseguir la vida
plena, de Rita Balboa.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l'Àngel (19 hores).

Biciosos. Presentació d’aquest llibre
de Pedro Bravo.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19 hores).

L'Arbre Màgic. Inauguració d’aquesta
exposició d'aquarel·les de Ramón
Herreros.
Llibreria Jaimes. València, 318 (19 h).

Ceuta, dulce prisión. Projecció d’a-
quest documental de Jonathan Mi-
llet i Loïc H. Rechi (França, 2012, VO-
SE), sobre emigrants cap a Europa
bloquejats a Ceuta. Debat posterior
sobre migracions al Mediterrani amb
AbdouMawa Nadiaye, tècnic del pro-
grama d’interculturalitat de l’Agèn-
cia Catalana de la Joventut, i Xavier
Aragall, tècnic de l’àrea de polítiques
euromediterrànies de l’IEMed.
Institut Europeu de la Mediterrània
(IEMed). Girona, 20 (19 hores).

El Quarter de Sant Pere. Presentació
d’aquest llibre il·lustrat, per desco-
brir un dels indrets menys coneguts
del cor de Barcelona.
Sala Martí l'Humà. Plaça del Rei, 1
(19 hores).

Jazz al jardí. Vetllada de jazz a càrrec
del Valentí Querol Quartet, veu, con-
trabaix, piano i bateria.
Jardí del centre cívic Pere Pruna. Gan-
duxer, 130 (20 hores). Gratuït.

29è Cicle de Música del segle XX-XXI.
Concert a càrrec del Quartet de Sa-
xos 208. Gratuït.
Centre Sant Pere Apòstol. Sant Pere
més Alt, 25 (20 hores).

Cants nòmades. Concert de Cordes
del Món, grup format per Antonio
Sánchez Barranco, percussió, Bernat
Guardia Arenas, contrabaix, i Ernesto
Briceño Vargas, cordes fregades.
Sala Sandaru. Buenaventura Muñoz,
21 (21 hores). 5 euros.

La taverna del CAT. Sessió amb Jordi
Fàbregas i Jaume Arnella.
Bar del CAT. Travessia Sant Antoni, 6-8
(21.30 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
a novel·la més per-
sonal de Bernardo
Atxaga s’ha trans-
format en teatre. El

hijo del acordeonista és la his-
tòria de dos amics des de la

seva infantesa en
un petit poble
d’Euskadi, Obaba,
fins al moment en
què, a finals del se-
gle XX, un d’ells,
greument malalt, rep la visita
de l’altre a Califòrnia, pas-
sant per la militància de tots
dos a ETA fins a la caiguda
del franquisme. I ha estat por-
tada a l’escenari mitjançant
una coproducció entre la
companyia Tanttaka Teatroa
–premi Max 2014– i els tea-

tres principals de les tres ca-
pitals basques, tot un mira-
cle, somriu el director de
l’obra, Fernando Bernués, si
es considera que a cadascuna
d’aquestes ciutats manava un
partit polític diferent.
Això ha permès una pro-

ducció escènicament ambi-

ciosa i ambnimés
ni menys que 14
intèrprets en esce-
na. Una peça que,
després d’un any i
mig de gira, des-

embarca avui al Lliure de
Montjuïc per cinc dies. I, per
al primer, la funció ésmolt es-
pecial, perquè s’ofereix la se-
va versió original en eusque-
ra i castellà, amb subtítols en
català. La resta de dies serà
només en castellà perquè hi
vagi el públic a qui no li agra-

den els subtítols, tot i que, va
assenyalar ahir Patxo Telle-
ría, responsable de l’adap-
tació de la novel·la i un dels
intèrprets, la contundència
idiomàtica, els diferents usos
de l’eusquera i el castellà a
l’època, són gairebé un perso-
natge més d’aquesta obra so-

bre la qual plana tota l’estona
una traïció. Una intriga que,
expliquen Tellería i Bernués,
serveix sobretot per parlar de
l’amistat de dos homes i de
les motivacions emocionals i
ideològiques que van tenir
molts bascos per introduir-se
en la lluita armada d’ETA du-
rant el franquisme i, més
tard, amb el canvi de règim,
per deixar-la. Un fris emocio-
nal que transita de la ingenuï-
tat al desencant amb l’acor-
dió com a protagonista.c

Una escena
d’El hijo del
acordeonista,
que avui
arriba
al Lliure
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]La novel·la més personal de Bernardo Atxaga, ‘El hijo del acordeo-
nista’, arriba al teatre. El Lliure de Montjuïc acull des d’avui i fins
diumenge l’adaptació de l’obra realitzada per Patxo Tellería i dirigida
per Fernando Bernués, que té ni més ni menys que 14 intèrprets
en escena, inclòs, esclar, un acordionista.

‘EL HIJO DEL ACORDEONISTA’
Teatre Lliure de Montjuïc

Passeig Santa Madrona, 40
Fins al 15 de juny

www.teatrelliure.com
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