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Barcelona ciutat

Blues y Swing. Música amb Big Ma-
maMontse, veu, i Riqui Sabatés, gui-
tarra. 11 euros.
MEAM - Museu Europeu d’Art Modern.
Barra de Ferro, 5 (18 hores).

Festival de Putxinel·lis d'Hivern de La
Puntual. Petjades, de Marisol García,
és un espectacle de titelles dirigit al
públic familiar i a infants a partir de
4 anys, que ens acosta a l’origen de
la relació entre l’home i el seu gos.
La Puntual. Allada Vermell, 15 (18 ho-
res). 9 euros.

Cine Low Cost. Aquesta tarda se cele-
bra aquest festival en el qual es pro-
jectaran curts i pel·lícules.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7 (a partir
de les 18.30 hores). Entrada gratuïta.

Guía práctica de meditación Raja Yo-
ga. Sessió de meditació i presentació
d’aquest llibre de Guillem Simó,
Brahma Kumaris.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).

El interiorista y su profesión. Conferèn-
cia de la dissenyadora d’espais, Ag-
nès Blanch.
Elisava Escola Superior de Disseny i En-
ginyeria de Barcelona. Rambla, 30-32
(19 hores).

Jornades LUX de cinema. Projecció
d’Enemigo de clase, de Rok Bicek.
Gratuït, recollir entrada a la taquilla.
Filmoteca de Catalunya. Plaça Salva-
dor Seguí, 1-9 (19.30 hores).

Tardes a les Golfes. El músic Àlex To-
río presenta Ghosts of Comala, una
obra inspirada en el clàssic de la lite-
ratura hispanoamericana Pedro Pá-
ramo, de Juan Rulfo. Gratuït.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (20 h).

Ritme en el temps. Representació
d’aquest projecte artístic comunitari
d’Isabel Ollé i Quim Cabanilles junta-
ment amb veïnes del Casc Antic. Ta-
quilla inversa.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12 (20
hores).

IVMostra de Curtmetratges per la Iden-
titat. Última sessió de la Mostra amb

la projecció de 10 films en concurs i
proclamació dels guanyadors.
Cinema Girona. Girona, 175 (20 h).

Homenatge a Adolphe Sax (1814-
2014).Concert a càrrec deMiquel Bo-
fill, saxòfon alt i soprano, i Josep
Maria Almiron, piano.
El Born Centre Cultural. Plaça Comerci-
al, 12 (20 hores).

Una Copa de Música. Concert inaugu-
ral d’aquest cicle de música i cava,
amb un concert de Walfrido Do-
mínguez i Farid Bechara, guitarres, i
Bartolomé García Plata, clarinet.
Escola de Música de Gràcia. Sant Lluís,
7 (20.30 hores). 8 euros.

46 Festival Internacional Jazz. Concert
a càrrec de Quico Pi de la Serra, veu i
guitarres, Amadeu Casas, guitarres, i
Joan Pau Cumellas, harmònica.
Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobra-
diel, 8 (20.30 hores), 22 euros.

Are you readyyyy? Rock, rock i més
rock a càrrec de The Beauty Farràs i
el seu repertori potent de versions,
ideal per aixecar cos i ànima.
Centre cultural Albareda. Albareda,
22-24 (20.30 hores). Gratuït.

(in)fusión flamenca 2014. Mariola
Membrives presenta Llorona, un pro-
jecte de flamenc, en el qual es deixa
influenciar pel folklore llatinoameri-
cà, així com amb d’altres músiques.
Centre cívic Besòs. Rambla Prim,
87-89 (21.30 hores). 5 euros.

Danses a la plaça del Rei. Sessió fa-
miliar amb Oriol Fonollosa (21.30 h)
i danses amb el grup Brunzit (22 h).
Plaça del Rei.

Jelila i Bannister Ride. Concert en el
que s’uneixen els sons alternatius de
l’artista francesa Jelila i el grup Ban-
nister Ride.
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (21.30
hores).

Barcelona

PREMIÀ DE MAR (Maresme)
Piano català actual. Recital de piano
de Jordi López.
Espai l’Amistat. Sant Antoni, 60
(21.30 hores). 9 euros.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
l festival Tempora-
da Alta està a punt
de baixar la persia-
na per aquest any,

però abans de fer-ho presenta

unes quantes per-
les més. Com la
versió de La gavi-
na que avui estre-
na aEspanya, al te-
atre El Canal de
Salt, el lituà Oskaras Korsuno-
vas, qui ja s’ha convertit en un
clàssic del festival gironí. on
s’han vist les seves adaptaci-
ons d’obres com Hamlet o Els
baixos fons.
Dues obres amb les quals el

clàssicdeTxékhovquepresen-
ta avui conformenper aKorsu-

novas una trilogia íntima. No
només perquè a La gavina se
citi directament Hamlet, diu,
sinó perquè formen part del
treball que ha realitzat amb la
seva companyia aquests anys
d’utilitzar obres per aproxi-
mar-se a ells mateixos, per

“respondre pre-
guntesmolt essen-
cials, com qui som
nosaltres per a no-
saltres, com ente-
nemel teatre, la re-

presentació, què és per anosal-
tres l’espectador”. Un camí en
el qual s’han anat desprenent
de l’innecessari i s’han anat fu-
sionant amb els espectadors: a
La gavina els actors es troben
entre part de l’audiència. I els
diàlegs d’aquesta obra de pas-
sió, amor, odi, gelosia i trian-

gles amorosos, converses en-
trepersonatges com la gran ac-
triu Irina Arkadina, el seu
amant, l’escriptor Trigorin, i el
fill d’Arkadina, el jove autor
Treplev, s’hanconvertit enmo-
nòlegs, “intentemdir-los a l’es-
pectadorcomsi fossinunacon-

fessió o una entrevista”.
Al cap i a la fi, diu Korsuno-

vas, busquen entendre la reali-
tat a través del teatre, com
quanHamlet comprènmitjan-
çant una representació dins de
la mateixa obra que Claudi va
matar el seu pare. A La gavina,
diu, també hi ha una altra obra
dins de l’obra que al final can-
via el destí de tots els personat-
ges. “És paradoxal, estrany
–conclou–que la il·lusió canviï
la realitat. I és el quehem inda-
gat en aquesta trilogia”.c

Una escena
de La gavina,
que avui es
representa al
teatre El
Canal de Salt
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D. MATVEJEV

TELÈFONS
ÚTILS

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

]El director lituà de teatre Oskaras Korsunovas torna avui al festival
Temporada Alta amb la seva particular versió de ‘La gavina’ de
Txékhov, en la qual els espectadors estan fusionats amb part del
públic i en què els diàlegs, assenyala, s’han convertit en monòlegs,
perquè intenten dir-los a l’espectador com una confessió.

‘LA GAVINA’
El Canal

C/ Sant Antoni, 1. Salt
Divendres 5 de desembre
www.temporada-alta.net

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