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Barcelona ciutat

Ambigüitat femenina. Aquesta exposi-
ció pretén la reinterpretació de la
plàstica corporal de la dona, des del
terreny de l’ocult i el sensual.
Centre cívic Vallvidrera - Vázquez
Montalbán. Reis Catòlics, 16 (de l’1 al
31 d’octubre).

L'Àfrica salvatge i l'Àfrica humana, en
blanc i negre. Exposició fotogràfica.
Centre cívic Sarrià. Eduardo Conde,
22-24 (de l’1 al 31 d’octubre).

Nuevasmasculinidades enAmérica La-
tina. Dieter Ingenschay (Humboldt -
Universität zu Berlin) impartirà
aquesta conferència.
Sala del Professorat, edifici Josep Car-
ner, UB. Aribau, 2 (15.30 hores).

Exercicis dinàmics per millorar la nos-
tra qualitat de vida. Xerrada per expli-
car un entrenament a través del cos
de cara a arribar a la ment i poten-
ciar-ne l’harmonia.
Centre cívic Vil·la Florida. Muntaner,
544 (de 16 a 18 hores).

Catalunya envelleix: estem preparats
per afrontar el repte? Taula rodona
oberta a la participació del públic,
dintre del cicle Els debats de RecerCai-
xa. Més informació a www.acup.
cat/agenda
Palau Macaya. Passeig de Sant Joan,
108 (18.30 hores).

L’exercici físic potmillorar el nostre cer-
vell? Conferència de David Costa, de
l’Institut de Neurociències de la UAB.
Biblioteca Nou Barris. Pl. Major de
Nou Barris, 2 (19 hores).

El Quarter de Sant Pere. Història d’un
barri amagat de Ciutat Vella. Presenta-
ció d’aquest llibre àmpliament il·lus-
trat amb gravats, mapes, fotografies
històriques i imatge actuals, amb les
quals permet descobrir els racons de
l’antic barri de Sant Pere.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12 (19
hores).

Mujeres e Islam: una visión reformis-
ta. Conferència inaugural del cicle Au-
la Mediterrània amb la intervenció
d’Asma Lamrabet, Dolors Bramon i
Senén Florensa.

Institut Europeu de la Mediterrània
(IEMed). Girona, 20 (19 hores).

Itineraris de vida: dones comprome-
ses a Catalunya. Inauguració i visita
guiada a l’exposició a càrrec de Mary
Nash, coordinadora de la mateixa.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (19 h).

Pomes perdudes. Presentació d’a-
questa antologia de narrativa basca
moderna a càrrec de Tigre de Paper.
Euskal Etxea. Arc de Sant Vicenç, s/n
(19 hores).

Les esglésies cristianes al Pròxim
Orient avui. Conferència a càrrec de
Manuel Nin, rector del col·legi Grec,
de Roma,monjo deMontserrat i arxi-
mandrita. Presenta Antoni Puigverd,
periodista i escriptor.
Facultat de Comunicació Blanquerna.
Valldonzella, 12 (19.30 hores).

Pedra viva. Les gàrgoles de l'església
de L'Escala. Presentació d’aquest lli-
bre d'Enric Casasses i Montserrat Cal-
dés. Poesia i fotografia ens mostren
un món desconegut.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

Jam session Jazz. Jam session amb
Joan Solana i el seu trio.
JazzSí Club Taller de Músics. Reque-
sens, 2 (19.45 hores). 4 euros.

Òpera italiana. Recital a càrrec de Mi-
reia Martínez, mezzosoprano, i
Vesko Stambolov, piano.
Centre cívic Sagrada Família. Proven-
ça, 480 (20 hores).

Música i intertextualitat literària. Se-
gon concert del cicle Música i Socie-
tat al Brasil a càrrec de Paulinhos Le-
mos, amb un repertori molt literari.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299, entresòl (20 hores).

Antes todo esto era campo. Presenta-
ció del número 2 d’aquesta revista
literària.
El Arco de la Virgen. De la Verge, 10
(21 hores).

Cauen converses pel celobert. Pearson
presenta el disc que està preparant.
Heliogàbal. Ramón y Cajal, 80 (21.30
hores). 3 euros.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

T
ots busquem la vic-
tòria, però, per a
què serveix exacta-
ment? A Enric V

d’Anglaterra no li va servir de

gaire. Després
d’una vida dissipa-
da, el seu ascens a
la corona va supo-
sar pas a pas l’eli-
minació, fins i tot
literal, dels seus antics amics.
Íntimament es va quedant sol
per poder arribar al seu objec-
tiu, al poder, a la victòria da-
vant els francesos per tornar a
reclamar el tron i unir-lo a l’an-
glès. Tot i això, la seva sorpre-
nent victòria contra els gals no
li porta satisfacció, ni a ell, ni

al país. Mor dos anys després,
després de tant temps de guer-
ra. El seu fill, nomenat rei de
França i Anglaterra, dura un
any i mig. Per la seva part, el
país ha destinat ingents sumes
a la guerra , nohanguanyat ter-
ritoris i hi ha hagut enormes

pèrdues humanes.
És la visió del

jove director tea-
tral Pau Carrió so-
bre l’Enric V de
Shakespeare i, so-

bretot, sobre el significat de la
victòria, aquesta victòria que,
diu, ens envaeix en tots els as-
pectes de la vida. “Volem que
guanyi el Barça, les empreses
pugnen per ella, busquem un
enemic amb qui competir, en-
cara que sigui la merceria del
costat. La victòria forma part

de la nostra vida a molts ni-
vells. I potser necessitem
aquest objectiu, però hem
d’analitzar el que significa
aquesta voluntat d’anar a la
guerra contínuament d’una o
altra manera”.
Carrió ha pres part de l’En-

ric IV i, sens dubte, l’Enric V,
per muntar Victòria d’Enric V,
una peça protagonitzada per
actors de la jove Kompanyia
del Lliure, encapçalats per Pol
López, per reflexionar amb
molta energia sobre la victòria
però també sobre la guerra
–les descripcions de Sha-
kespeare són estremidores–
en una obra en la qual la mú-
sica en directe –hi toca Arnau
Vallvé, bateria deManel– amb
un toc anglosaxó és un altre
dels protagonistes.c

Una escena
de Victòria
d’Enric V, que
es presenta
al Lliure
de Gràcia
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TELÈFONS
ÚTILS

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

]El Lliure obre una temporada en què Shakespeare serà un dels
seus plats forts amb ‘Victòria d’Enric V’, una adaptació de l’‘Enric IV’
i l’‘Enric V’ del dramaturg anglès amb què Pau Carrió, acompanyat
dels actors de La Kompanyia del Lliure, reflexiona sobre la victòria,
que marca les nostres vides, i les seves conseqüències.

‘VICTÒRIA D’ENRIC V’
Teatre Lliure de Gràcia

Montseny, 47. Barcelona
Fins el 26 d’octubre

www.teatrelliure.com

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