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Barcelona ciutat

Debats Europa 25. 25è aniversari de la
caiguda del mur de Berlín. Entrevistes
per conèixer els protagonistes dels
canvis que van transformar Europa.
Avui es tractarà El cas de Letònia i els
Bàltics, ambMartí Anglada, comissa-
ri del programa Europa 25, i Otto
Ozols, periodista letó. També es trac-
tarà El cas de Romania, amb Peter
Roman, polític romanès. Modera
David Casablancas, periodista.
El Born Centre Cultural. Plaça Comer-
cial, 12 (de 16.30 a 21 hores).

Joan Maragall. Visions i mites. Confe-
rència de Maria Bonafont.
Aca. Provença, 542, esc. A, 1er 3a
(17.30 hores).

La cuina i el Nadal, com evitar els ex-
cessos. Conferència a càrrec de Mar-
ta Ros, nutricionista.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entr. 2a (18 hores).

Estudiar la migración de tránsito irre-
gular: una cuestión de ciencia, política
y ética. Conferència a càrrec d’Ahmet
Içduygu, director del Centre d’Investi-
gació sobre Migracions, universitat
de Koç, Turquia.
IEMed. Girona, 20 (18.30 hores).

Los grandes desafíos de la Comisión
Juncker. Conferència a càrrec de
Ferran Tarradellas Espuny.
ESEI International Business School.
Montevideo, 31 (19 hores).

Targeta Roja. Dintre del cicle Esports i
Drets Humans, es projecta aquest do-
cumental que explica la microhistò-
ria d’un esportista excepcional.
SGAE. Passeig de Colom, 6 (19 hores).

El senyal de la pèrdua. Presentació
d’aquest llibre de Maria-Mercè Mar-
çal, a càrrec de Jean-Paul Goujon,
Carme Riera, Heura Marçal i Jordi
Cornudella. Lectura de fragments de
l’obra per part de Martina Escoda.
Llibreria Jaimes. València, 318 (19 h).

IVMostra de Curtmetratges per la Iden-
titat. Inauguració de la mostra amb
la projecció del documental El llegat
de la maternitat d'Elna, de Toni Espi-
nosa, i debat entre el director, Gloria

Ferrer, de SOS-Bebés robados Catalu-
nya, Manuel Teodoro, familiar vícti-
ma de robatori de nadons, i Lucila
Teste, presidenta de l’Associació
Crear per la Identitat i la Memòria.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299, entresòl (19 hores).

Eugeni Xammar: herència periodísti-
ca. Taula rodona a càrrec dels perio-
distes Martí Anglada, Plàcid Garcia-
Planas i Anna Ballbona.
Palau Robert. Passeig de Gràcia, 107
(19 hores).

Veus literàries sobre la immigració.
Taula rodona amb els escriptors Na-
jat El Hachmi i Matthew Tree, i el de-
mògraf Andreu Domingo.
Museu d'Història de Catalunya. Plaça
de Pau Vila, 3 (19 hores).

Do d’Acords. Aquesta orquestra, que
debuta a l’escenari d’El Molino, és
un projecte sociocultural que acumu-
la anys d’experiència en la creació
musical comunitària dels infants
d’entorns desfavorits.
El Molino. Vila i Vilà, 99 (19 hores).

La utopia avui. Conferència a càrrec
del teòric i crític literari Fredric Jame-
son. 3 euros.
CCCB. Montalegre, 5 (19.30 hores).

Seixanta-un poemes. Presentació
d’aquest llibre de Francesc Parcerisas
(Quaderns Crema).
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19.30 hores).

Jazz. Jam-Session a càrrec dels alum-
nes i mestres del grau superior del
Taller de Músics, i tots els jazzmen i
cantants que desitgin participar-hi.
JazzSí Club. Requesens, 2 (19.45 ho-
res). 4 euros.

Dones compositores. Concert didàctic
amb M. Àngels Miró, soprano, i M.
Rosa Ribas, piano.
Centre cívic Sagrada Família. Proven-
ça, 480 (20 hores).

Jornades LUX de cinema. Projecció
d’Ida, de Pawel Pawlikowski. Gratuï-
ta; cal recollir l'entrada a la taquilla
el mateix dia de la projecció.
Filmoteca de Catalunya. Plaça Salva-
dor Seguí, 1-9 (20 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
s la vedet, l’estrella
dels personatges del
teatre mundial. És
Hamlet, príncep de

Dinamarca, un joveplededub-

tes i sospites des-
prés de la sorpre-
nent mort del seu
pare i el precipitat
matrimonide la se-
va mare Gertrudis
amb l’oncle Claudi. Un prín-
cep atribolat però prou lúcid
per saber que ser o no ser és el
veritable dilema. Un dilema
quedesd’avui i fins a l’11 de ge-
ner pren la sala Atrium amb
RaimonMolins coma codirec-
tor i com a protagonista. I que
vol allunyar Hamlet de l’heroi

romàntic i descobrir, diu l’ac-
tor, “tot allò que ens acosta a
ell, la seva debilitat, la seva
por, la seva humanitat, les se-
ves ganes de canviar les coses i
deposar enqüestió el poder, la
corrupció, l’amor, la fidelitat”.
Molins reconeix que potser

suposa una provo-
cació inconscient
donar vida a un
personatge del
qual gairebé tot-
hom té una idea

molt clara i personal, però,
somriu, “ se’mpassava l’edat: o
el feia ara o ja no el feia, i més
val començar a ratllar coses a
la llista dels somnis”. I a
aquestes ganes se li van sumar,
diu, els joves actors del Pro-
jecte Ingenu que dirigeix
Marc Chornet, que és el codi-

rector d’aquest Hamlet.
Un Hamlet amb traducció

de Joan Sellent que, seguint el
que ja va fer PeterBrook, pres-
cindeix de les trames secundà-
ries de l’època per aprimar-lo i
que altera l’ordre d’algunes es-
cenes per donar-li aire de thri-

ller, ambientat en un espai
“contemporani peròmolt elisa-
betià”, sense grades i amb una
passarel·la amb piscina a sota.
UnHamlet que parla d’avui,

conclou Molins, “no des d’un
lloc ampul·lós sinó des dels és-
sers humans, i en el qual ser o
no ser mostra la gran contra-
dicció íntima de com vivim, la
gran contradicció de fer el que
un creu íntimament malgrat
les seves conseqüències tràgi-
ques o fer el que toca social-
ment i no viure”.c

Una escena
del muntatge
de Hamlet a
la sala
Atrium de
l’Eixample
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]Raimon Molins, Clara de Ramon, Toni Guillemat, Xavi Torra, Marc
Rius i Alba José donen vida des d’avui a la sala Atrium al ‘Hamlet’
de Shakespeare en una proposta que vol allunyar el príncep de
Dinamarca de l’heroi romàntic i mostrar “tot el que ens acosta a ell,
la seva por, la seva humanitat, les seves ganes de canviar les coses”.

‘HAMLET’
Sala Atrium

Consell de cent, 435
Fins l’11 de gener
www.atrium.cat

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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Agraïments: Clarà-Patrís. Fotografia: Michele Curel. Disseny: Sofía Alonso.
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DE TOTS ELS QUE APAREIXEN, ELS MÉS IMPORTANTS SÓN
ELS QUE NO CONEIXES

Gràcies Ángel Corella, Jordi Cruz, Tamara Falcó, Ana García-Siñeriz, Xavi Hernández,
Jordi Hurtado, Feliciano López, Ara Malikian, Sílvia Pérez Cruz, Remy, germans Roca, Laia Sanz.

Els nens, nenes i joves amb discapacitat intel·lectual que apareixen al vostre costat us
agraeixen l’ajuda, i la de totes les persones que amb els seus donatius fan possible que

continuem treballant en els nostres projectes centrats en la integració social de la discapacitat.

LA VANGUARDIA T’OFEREIX EL CALENDARI
SOLIDARI DE LA FUNDACIÓ TALITA

ELS AJUDES AMB UN DONATIU?
Donació suggerida: 7 €

Entra a www.fundaciontalita.org/como-ayudarnos.html
i escull la manera de col·laborar-hi

Truca al 934 344 355.
Ingressa el donatiu a

“La Caixa”, ES04 2100 1009 9402 0009 1272,

o al Banco Santander, ES15 0049 4728 4324 1602 5684.
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