
42 LAVANGUARDIA DIMECRES, 8 OCTUBRE 2014

Barcelona ciutat

ArtFutura. Inici d’aquest festival de
cultura i creativitat digital que explo-
ra els projectes i les ideesmés impor-
tants del moment.
CCCB. Montalegre, 5 (fins demà 9 d’oc-
tubre d’11 a 20 hores).

Turquía, una potencia económica y po-
lítica emergente en Europa, en el Nor-
te deÁfrica y enOrienteMedio. Confe-
rència a càrrec de Javier Albarracín.
Universitat Internacional de Catalu-
nya. Immaculada, 22 (13.30 hores).

Hidrats de Carboni des de que ens lle-
vem fins que anem a dormir. Confe-
rència a càrrec deMarta Ros, nutricio-
nista.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entr. 2a (18 hores).

‘La Traviata’, la ópera mujer. Edgar
Villanueva, periodista i director escè-
nic, fa un repàs literari, sociològic i
artístic a un dels títols més populars
de l’òpera.
Biblioteca Clarà. Dr. Carulla, 22-24
(18.30 hores).

Big Data analytics aplicat al màrque-
ting de clients. Tertúlia sobre Recerca
i Big Data a càrrec de Pau Agulló.
CCCB. Centre de Cultura Contemporà-
nia. Montalegre, 5 (19 hores).

22a Mostra Internacional de Films de
Dones de Barcelona. Retrospectiva de
Helke Sander. Es projecten tres curts
d'aquesta cineasta, referent del Nou
Cinema Alemany i del feminisme i la
primera part del documental Libera-
doras y liberados, amb la presència
de Helke Sander.
Sala La Cuina La Bonnemaison. Sant
Pere més Baix, 7 (19 hores). Gratuït.

Frontera límite. Presentació d’aquest
llibre de Santi Corella i Matías
Crowder.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19 hores).

El huerto del espantapájaros. Presen-
tació d’aquest conte d’Allan J. Arcal,
que fa reviure la màgia dels grans
clàssics de terror.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l'Àngel (19 hores).

Elles 1. Presentació d’aquest llibre de
Katherine Pancol.
Fnac L'Illa. Av. Diagonal, 557 (19 h).

Pensar la mezcla. Un relato intercultu-
ral. Presentació d’aquest llibre de Yo-
landa Onghena.
Cidob. Elisabets, 12 (19 hores).

Curs acadèmic 2014-2015. Jordi Bel-
tran, professor de filosofia, pronun-
ciarà la conferència inaugural de les
activitats de formació permanent del
Col·legi, Projectes vitals.
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats
en Filosofia i Lletres i en Ciències de
Catalunya. Rambla de Catalunya, 8
principal (19 hores).

L'hora de la veritat. Del somni a la rea-
litat. Conferència a càrrec de Salva-
dor Cardús, professor de sociologia
de la UAB i membre del CATN.
Fundació CatDem. Casp, 80 (19 h).

Jam session. Jazz a càrrec dels alum-
nes i mestres del grau superior del
Taller de Músics. 4 euros.
JazzSí Club. Requesens, 2 (19.45 h).

Espérame en el paraíso. Presentació
d’aquest llibre de Mayte Carrasco, a
càrrec de Marc Marginedas, periodis-
ta, Pere Vilanova, catedràtic de cièn-
cia política, i l’autora.
La Central del Raval. Elisabets, 6 (20
hores).

Palau 100 Cambra. El Cuarteto Quiro-
ga presenta un programa centrat en
Mozart i Haydn, a més de Pärt i
Vivancos.
Palau de la Música (20.30 hores).

Birnam. Presentació d’aquest llibre
de Víctor Sunyol, amb Josep M. Sala-
Valldaura i Nathalie Bitoun-Debruyn.
L’Horiginal. Ferlandina, 29 (20.30 h).

Surplus. Representació d’aquest es-
pectacle de dansa de Marina Colomi-
na i Magdalena Ptasznik.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12 (di-
mecres i dijous, 21 hores). 6 euros.

La subjectivitat contemporània.Mont-
se Batlle entrevista Amador Vega,
doctor en filosofia.
La Casa de la Paraula. Rosselló, 154
(21.30 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

T
orna L’encarregat.
L’Espai Lliure acull
de nou des d’aquest
vespre i fins al dia

26elmuntatgeque sobre el pri-

mer gran èxit tea-
tral deHaroldPin-
ter va realitzar la
passada tempora-
da Xicu Masó. Un
muntatge que va
rebre grans crítiques i del qual
molta gent va quedar fora. Per
això, a partir d’avui L’encarre-
gat, una història d’un humor
radical que barreja elements
de thriller i personatges molt
propers al clown, torna durant
tres setmanes al Lliure de
Montjuïc, tot i queambuncan-

vi en el repartiment.Albert Pé-
rez continuadonant vida a l’in-
digent Daunis i Carles Mar-
tínez continua sentAnton, que
després d’una baralla en un
barproposa alhomelessdepas-
sar la nit a casa seva. Però el
germà d’Anton, que tanca

aquest triangle tan
peculiar i magnè-
tic, ja no és Marc
Rodríguez sinó
Jacob Torres.
Els dos germans

proposaran a Daunis que sigui
l’encarregat de l’immoble en
el qual viuen, però la proposta
no acabarà bé. Els tres perso-
natges lluitaran pel territori i
pel poder, fent riuremolt però
també arribant a fer estremir
l’audiència.
“Pinter col·loca unpersonat-

ge al seu lloc habitual, intro-
dueix un estrany i es dedica a
veure què passa, com si mirés
perunmicroscopi comes com-
porten les cèl·lules”, explica
Masó. Per això el director ad-
verteix que si la partitura per-
fecta que és L’encarregat es

porta a escena “ambunnatura-
lisme estricte, l’espatlles”. Per-
què encara que els personat-
ges, assenyala, puguin tenir
l’aparença de ser reals, els ac-
tors i el director han hagut
d’anar a la seva recerca en un
llargprocésde treball per acon-
seguir, conclou, “aquest realis-
me especial en què una mena
de clowns britànics juguen a
ferun thriller però sempre sen-
se deixar de parlar de la condi-
ció humana i de la mesquinesa
que provoca la misèria”.c

Carles
Martínez,
Jacob Torres
i Albert Pérez
protagonitzen
L’encarregat
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]L’Espai Lliure torna a acollir des d’avui i fins al dia 26 ‘L’encarre-
gat’ de Harold Pinter en el muntatge que la temporada passada va
dirigir Xicu Masó. Un muntatge reeixit que va deixar fora molt de
públic. Jacob Torres substitueix Marc Rodríguez com un dels mem-
bres d’aquest triangle magnètic capaç de fer riure i estremir.

‘L’ENCARREGAT’
Teatre Lliure de Montjuïc

Passeig de Santa Madrona, 40
Fins al 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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Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres .......... 900-123-505

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

Llueix el disseny exclusiu
de TUSET & RIERA amb
un 35% de descompte

Tuset & Riera ofereix pecesmolt exclusives i demàxima qualitat, amb les millors pells i artesania.
Bosses demà per encàrrec i productes dissenyats a Barcelona i fabricats només a Espanya i Itàlia.

Tuset & RieraC/Moll d’Espanya, 5 (C.C. Maremàgnum), Barcelona
www.tusetriera.com

· 35% de dte. en la bossa de mà “Mini Icono Karina”
· 20% de dte. en tots els productes Tuset & Riera
C.C. Maremàgnum

Vàlid fins al 31/12/14 presentant la targeta de Subscriptor. No acumulable a altres promocions.
Preu de la bossa de mà “Mini Icono Karina” sense dte.: 245€.

Mini Icono Karina

35Dte.

Exclusiu CLUB SUBSCRIPTORS

Més ofertes exclusives a www.subscriptorsdelavanguardia.com
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