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Barcelona ciutat

Construeix castells com els castellers
de veritat. El Nan Casteller ensenya
als nens què són i com es munten
castells i els castellers d'una manera
lúdica i divertida.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l'Àngel (18 hores).

Setmanadel Llibre en Català. Col·loqui
organitzat pel PEN Català sobre Es-
criure des de l'exili. Testimoniatge de
tres escriptors acollits a Barcelona, a
càrrec de Bàssem-an-Nabrís, Juan-To-
mas Ávila-Laurel i Salem Zenia,
Plaça de la Catedral (18 hores).

Mites de Hollywood. Charlton Heston.
L’historiador i musicòleg 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 hores). Gratuït.

Cinefòrum ambiental infantil. Projec-
ció del clàssic de l’animació infantil
Buscant en Nemo. Gratuït.
Centre cívic Can Deu Les Corts. Plaça
de la Concòrdia, 13 (18 hores).

La tecnologia darrera del BigData. Ter-
túlia sobre Recerca i Big Data, a càr-
rec de Jordi Torres.
CCCB. Centre de Cultura Contemporà-
nia de Barcelona. Montalegre, 5 (19
hores). Gratuïta.

Mi socio Fidel Castro. Presentació
d’aquest llibre que explica la història
de l’empresari francès Michel Villand
i les seves inversions a Cuba. Hi inter-
venen els autors del llibre, el periodis-
ta Francis Matéo i Michel Villand i
l’excorresponsal de TVE a l’Havana,
Vicenç Sanclemente.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299, entresòl (19.30 hores).

Jazz. Concert de l’Aupa Quartet al
Jamboree Lab Sessions, en què la cor-
da es converteix en funky, jazz, son i
flamenc
Jamboree Jazz Club. Plaça Reial, 17
(20 hores). 10 euros.

Dimarts de cinema sota els estels. Pro-
jecció de la pel·lícula 88 minutos, de
Jon Avnet, Estats Units, 2007.

Terrassa de l’Eurostars Grand Marina
Hotel. Moll de Barcelona, s/n, edifici
World Trade Center (21.15 hores). En-
trada gratuïta.

La novela del tiempo en diez mil ver-
sos. Juan Ramírez Codina presenta la
seva novel·la.
Bau - Centro Universitario de Diseño
de Barcelona. Pujades, 118 (19.30 h).

Barcelona

GRANOLLERS (Vallès Oriental)
De Macià a Tarradellas. Nova exposi-
ció fotogràfica amb motiu del tricen-
tenari dels fets de l'11 de setembre
de 1714.
Ajuntament. Pl. de la Porxada, 6. Fins
el 28 de novembre, tot el dia.

VIC (Osona)
La cuina del 1714. Història i receptes.
Presentació d’aquest receptari de
Jaume Fàbrega, que farà les delícies
tant dels amants de la cuina com
dels apassionats de la història.
Llibreria Muntanya de Llibres. Mossèn
Jacint Verdaguer, 31 (19 hores).

Lleida

LLEIDA (Segrià)
Gota a Gota. Presentació d’aquest
poemari de Josep Maria Sala-
Valldaura, a càrrec d'Enric Falguera i
de l’autor.
Cafè de l'Escorxador. Roca Labrador, 2
(20 hores).

Tarragona

TARRAGONA (Tarragonès)
20 converses sobre la independència
de Catalunya.Presentació d’aquest lli-
bre amb Carles Marquès, periodista,
Jordi Jaria, professor de Dret Consti-
tucional a la URV, Jordi Albertí, edi-
tor, i Roser Pros-Roca, autora.
Museu d'Art Modern. Santa Anna, 8
(19 hores).

#ViuelPontdelDiable a Nits de Lluna
Plena.Nova perspectiva del Parc Eco-
històric a través d'una visita noctur-
na que finalitza a l'aqüeducte de les
Ferreres. 10 euros.
Pont del Diable. Carretera N240 (avui
i demà, de 22 a 23.30 hores).
www.pontdeldiabletarragona.com

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
a protagonista de
M.A.R.I.L.U.L.A. ha
perdut la il·lusió. El
detonant no ha estat

res concret, sinó tota la situa-

ció personal i soci-
al en què es troba.
I, asseguda a la se-
va taula de treball
mentre espera el
seu amant ocasio-
nal, es planteja com cal retro-
bar aquesta passió i aquesta
il·lusió perdudes. Com cal tro-
bar altre cop el sentit per viure
la vida amb intensitat. Una do-
na a la qual dóna vida Mònica
Glaenzel (Barcelona, 1970) en
un projecte molt personal per
al qual ha enrolat JosepMaria

Mestres com a director i que
avui estrena a La Seca.
Perquè l’actriu i cofundado-

ra de la companyia Kràmpack
va llegir M.A.R.I.L.U.L.A.
–que a l’obra és el nom d’una
píndola miraculosa– i va voler
portar-la a l’escenari. I no ha

estat l’única, per-
què aquesta tragi-
comèdia creada
per l’autora grega
Lena Kitsopulu ja
s’ha representat

en uns quants països. Potser
perquè és una peça que, expli-
ca el director, retrata “unapul-
sió social”. “Parla d’una gene-
ració que es troba entre els 35 i
els 45 anys i que ha tingut les
coses més o menys fàcils i ara
se’ls tornen aposar difícils, pe-
rò seria molt reduccionista dir

que només parla d’això. Recull
tota una sèrie de crisis perso-
nals i les converteix en crisi de
país i, per extensió, global”, re-
marca Mestres.
Pel director, la peça “parla

d’una cosa que respirem tots
avui, el descontentament, i de

com podem tornar a apassio-
nar-nos per les coses”, i hi ha,
diu, “ràbia, perònonegativa, si-
nó constructiva”. Ràbia i hu-
mor. “És una obra desconcer-
tant en la seva comicitat, de ve-
gades la gent no sap si pot riu-
re o no, i sí, esclar que pots. En
el que passar a l’escenari ens
podem veure reflectits i és un
humor molt guaridor que, a
més, té vol poètic. Se’n va a
llocs ambunpunt de surrealis-
me que l’alcen del dolor que hi
pot haver”.c

Mònica
Glaenzel en
una escena de
l’obra de la
grega Lena
Kitsopulu
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]Mònica Glaenzel torna al teatre amb ‘M.A.R.I.L.U.L.A.’ una obra de
la grega Lena Kitsopulu que parla sobre el descontentament actual.
La protagonista ha perdut la il·lusió a causa de la seva situació perso-
nal i social, i reflexiona amb molt humor sobre el món i sobre com
cal tornar a trobar la passió i viure amb intensitat.

‘M.A.R.I.L.U.L.A.’
La Seca Espai Brossa

Flassaders, 40. Barcelona
Fins al 12 d’octubre

www.laseca.cat

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

AGENDA

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres .......... 900-123-505

Policia ............................................. 091
Guàrdia Civil .................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

Lapíndolade la il·lusió

Emergències .................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat .. 012
Sanitat respon .................................. 061
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