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Barcelona ciutat

Mostra del Festival Internacional de Ci-
nema Pobre de Cuba. Inauguració
d’aquesta mostra, en la qual es pro-
jectaran els curtmetratges premiats,
amb la conferència La dependència
de la independència , a càrrec de Lés-
ter Hamlet, director del Festival Inter-
nacional de Cine Pobre de Cuba (18
hores). A les 18.45 h, hi haurà projec-
cions, i a les 20 h, un refrigeri.
Espai Avinyó. Avinyó, 52 (entre avui i
divendres). Gratuït.

Poderes regionales en un Oriente Me-
dio en transformación. Conferència a
càrrec de Meliha Benli Altunisik, pro-
fessora de relacions internacionals a
la universitat tècnica d’Orient Mitjà
(Ankara).
Institut Europeu de la Mediterrània
(IEMed). Girona, 20 (18.30 hores).

Big Data i genòmica. Tertúlia Recerca
i Big Data a càrrec de Modesto Oroz-
co i Cedric Notredame.
CCCB. Centre de Cultura Contemporà-
nia. Montalegre, 5 (19 hores).

Has fet el salt al món digital? Prote-
geix els teus fills a internet. Conferèn-
cia a càrrec de Montse Guitert, pro-
fessora del màster universitari de Po-
tenciació Digital (UOC).
Biblioteca Fort Pienc. Plaça del Fort Pi-
enc, 4-5 (19 hores).

Los discípulos de Baco. Presentació
d’aquesta novel·la de Daniel García
Giménez. La recerca sobre uns assas-
sinats relacionats amb el món del vi
arriba a les mans d’una agent de la
policia científica.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).

Diseño y gestión en las ediciones de di-
seño. Conferència inaugural del curs
acadèmic a càrrec de Javier Nieto,
president del grup Santa&Cole.
Elisava. Rambla, 30-32 (19 hores).

El deute català i els seus orígens. Pre-
sentació de l’informe Independents
de qui?, a càrrec de Iolanda Fresnillo,
Pablo Cotarelo i Ana Martínez.
Pati Llimona. Regomir, 3 (19 h).

‘Saltar al vacío’ i ‘Ligar es como

montar en bici’. Presentació d’a-
quests llibres d’Anna Casanovas i
Brandy Manhattan.
Abacus Balmes. Balmes, 163 (19 h).

Estratègies de present i de futur de l'As-
semblea Nacional Catalana i d'Òm-
nium Cultural en el procés cap a l'Estat
propi. Conferència de Jaume
Mar-fany, vicepresident de l’ANC, i
de Vicent Sanchis, vicepresident
d’Òmnium.
Fundació CatDem. Casp, 80 (19 h).

Festa de Sant Lluc. Pregó de la festa a
càrrec de Daniel Giralt-Miracle.
Cercle Artístic de Sant Lluc. Mercaders,
42 (19 hores).

LaDirección de ventas. Estrategias per-
sonales para incrementar resultados.
Conferència de Jordi Villoro, consul-
tor d’empreses.
ESIC. Marià Cubí, 124 (19.30 hores).

Els Reis Catòlics: noces, vida,mort i en-
terrament a la Nació Catalana. Confe-
rència de Pep Mayolas.
Associació Nova. Plaça Catalunya, 9
5a planta (19.30 hores). 13 euros.

Franz. Jürgen. Pep. Presentació
d’aquest llibre d’Axel Torres i André
Schön.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19.30 hores).

Limnial Gr. Dintre d’aquest cicle es fa
el taller Artesanía del insulto, en el
qual el públic podrà insultar i ser in-
sultat, a més de reflexionar sobre
l’utilitat de l’insult.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12 (20
hores). 6,05 euros.

Diabetis i investigació: actualitat. Con-
ferencia a càrrec de Jesús Blanco, en-
docrinòleg de l’hospital Clínic.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entresol 2a (18 h).

Girona

GIRONA (Gironès)
Com si fos ahir. Presentació d’aquest
llibre de TeresaMuñoz, amb una con-
versa entre l’autora i el professor i
escriptor Josep Viñas sobre el procés
de creació de la novel·la.
Llibreria 22. Hortes, 22 (20 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

T
enien moltes ganes
de treballar junts.
Perquè, encara que
sembli impossible,

els seus papers a la sèrieCuén-

tame no han pro-
porcionat a Juan
Echanove i María
Galiana més enllà
de tres o quatre
trobades com a ac-
tors. Curiosament, sí que ha-
vien coincidit al cinema inter-
pretant, per dues vegades, una
mare i un fill. I aquests són
just els papers que a partir
d’avui i fins al 30 de novembre
encarnaran al teatre Goya de
Barcelona en el que ha estat la
seva trobada definitiva i amb

la qual porten ja un any i mig
degira:Conversaciones conma-
má. Una obra basada en la
pel·lícula homònima ar-
gentina de Santiago Carlos
Oves però en versió de Jordi
Galceran, qui, diu Echanove,
alleuja la càrrega psicoanalíti-

ca, l’excessiva ver-
balització de l’ori-
ginal, i l’acosta a
l’esperitmediterra-
ni, més exagerat,
aconseguintemoci-

onar l’espectador.
AConversaciones conmamá

Echanove dona vida a un fill
una existència molt acomoda-
da que es queda sense feina
per reajustament de personal i
decideix vendre la casa on viu
sola la seva mare octogenària,
encarnada per Galiana. Serà el

punt de partida d’una comèdia
romàntica que a més dirigeix
el mateix Echanove, qui diu
que el seu personatge “ésun ti-
pus sense personalitat amb el
qual tots, el pare, lamare, la do-
na, han fet el que han volgut, a
qui els fills no li fan cap cas i a

qui la mare li diu que no vol
marxar de casa seva”.
Una mare que mostra, diu

Echanove, que les persones
grans no són gent que està as-
seguda esperant el seu dia pre-
nent pastilles, sinó que tenen
esperances, que es poden ena-
morar. I que, com totes lesma-
res, més enllà dels retrets, co-
breix el seu fill d’afecte, d’esti-
mació, fins al punt que molts
espectadors, explica l’actor,
truquen a la seva només aca-
bar la funció.c

María
Galiana
i Juan
Echanove
en una escena
de l’obra
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TEATRE GOYA

TELÈFONS
ÚTILS

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

]María Galiana i Juan Echanove protagonitzen des d’avui al teatre
Goya ‘Conversaciones con mamá’, una comèdia romàntica basada
en la pel·lícula homònima de l’argentí Santiago Carlos Oves, però
en versió de Jordi Galceran, el qual, diu Echanove, ha alleugerit la
peça de la càrrega psicoanalítica i l’ha fet molt més propera

‘CONVERSACIONES
CON MAMÁ’

Teatre Goya. Barcelona
Fins el 30 de novembre

www.teatregoya.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

suma't a l' suma't al rosa

FEM VISIBLE EL NOSTRE SUPORT

CONTRA EL CÀNCER DE MAMA

Troba el teu punt de venda més proper a www.barcelona.aecc.es

Demarenomésn’hihauna

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


