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Barcelona ciutat

Un pont cultural i social entre Kerala i
Catalunya. Agustí Pániker parla de la
singularitat cultural de l’Estat federal
de Kerala, acompanyat per Thomas
Joseph i Vijay Carolin.
Espai Avinyó. Avinyó, 52 (18.30 h).

Poesía y periodismo. Conferència de
Tomás Alcoverro, corresponsal de La
Vanguardia a l’Orient Mitjà.
Sala Josep Maria de Sagarra, Ateneu
Barcelonès. Canuda, 6 (19 hores).

Cicle Cinema la Claqueta. Dintre
d’aquest cicle basat en obres literà-
ries, projecció de La guerra de los
mundos, de Steven Spielberg (Estats
Units, 2006, 116 minuts).
Centre cívic Riera Blanca. Riera Blan-
ca, 1 (19 hores).

Música i espiritualitat. Recorregut per
diversos païsosmostrant l’espirituali-
tat a través de la música, a càrrec de
Francesc Lozano, professor de la Uni-
versitat Ramon Llull.
Seminari Conciliar de Barcelona. Dipu-
tació, 231 (19 hores). 7 euros.

Informació vs. coneixement. Dintre
d’aquest cicle de conferències,
Elisenda Rovira, periodista i coordina-
dora de l’Anuari Media.cat parla
d’Els silencis mediàtics.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (19 h).

El català, qüestió d’Estat. Debat amb
Josep-Anton Fernàndez, membre de
l’executiva de la Plataforma per la
Llengua, Eva Piquer, directora del
magazine cultural Catorze.cat, i Joan
Manuel Tresserras, professor del de-
partament de Periodisme i Ciències
de la Comunicació de la UAB.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

Francesc Macià, l'home i el mite. Con-
ferència de Josep Maria Solé i Saba-
té, el qual s’aproparà a la vida i la
trajectòria política de qui va ser presi-
dent de la Generalitat de Catalunya.
Museu d’Història de Catalunya. Plaça
de Pau Vila, 3 (19 hores).

La Barcelona dels francòfils i germanò-
fils durant la Gran Guerra. Conferèn-
cia a càrrec de Joan Safont i Andreu
Navarra.

Ateneu Independentista de la Vila de
Gràcia. Tordera, 28-30 (19 hores).

¡Impúdica Lola! Presentació d’aques-
ta obra de l’escriptor Héctor Velasco,
a càrrec de l’autor i el director de ci-
nema, guionista, realitzador de tele-
visió i dramaturg Agustí Vila.
Espai Volart. Ausiàs Marc, 22 (19 h).

Parlem amb... Javier Cercas. Conversa
entre Javier Cercas i Màrius Serra so-
bre l’última novel·la del primer, El im-
postor.
Biblioteca Jaume Fuster. Pl. Lesseps,
20-22 (19 hores).

Quadres d'una exposició. Presentació
d’aquest llibre d’Anna Crusafont.
Llibreria Alibri. Balmes, 26 (19 hores).

Memoria de África. Exposició de Peri-
co Pastor, artista que va participar a
l’expedició de la Fundació Barraquer
a Kenia.
Centre d’Oftalmologia Barraquer.
Muntaner, 314, entrada per Laforja
(19.30 hores).

Espectacle Nit de Circ i entrega dels V
premis Zirkòlika de Circ. La gala inclou
un espectacle amb els millors núme-
ros de circ produïts a Catalunya i l’en-
trega dels premis. 15 euros.
Carpa del Circ Raluy. Port Vell, davant
de Correus (de 19.30 a 23.30 h).

Pop/rock/blues. Concert i jam ses-
sion amb el virtuós del piano David
Sam. 5 euros.
JazzSí Club. Requesens, 2 (19.45 h).

Damià, el cartoixà. Presentació
d’aquest llibre de Lluís Carbonell i
Gisela Carbonell, a càrrec Cèsar Car-
bonell. Es tracta d’una novel·la histò-
rica ambientada en la Catalunya de
la primera meitat del segle XVII.
Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria
Claret, Roger de Llúria 5. 19 h

Homenatge de Jean-Pierre Dupuy als
compositors JosepMariaMestresQua-
dreny i Anna Bofill. En aquest concert
homenatge hi ha l’estrena mundial
de les obres de piano i música elec-
trònica Terra ignota, de Josep Maria
Mestres Quadreny, i Piano i… I-II-II-
IV, d’Anna Bofill. Gratuït.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7 (21 h).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

H
i ha a Espanya un
grau de podridu-
ra i segrest de les
institucions que

no hi ha per on agafar-ho. Les

institucions han
estat com un gran
forat per robar-
nos el sou a costa
de la misèria de la
gent”. Així de
contundent esmanifestava Al-
berto San Juan en presentar
durant el festival Temporada
Alta de Girona l’obra de teatre
Ruz-Bárcenas, una peça es-
culpida per Jordi Casanovas a
partir dels interrogatoris reals
del jutge Ruz al més famós
extresorer del PP i dirigida

pel mateix San Juan.
I avui aquesta dura reflexió

es converteix en un suculent
debat: el Teatre Lliure de
Montjuïc estrena a Barcelona
Ruz-Bárcenas–hi ha represen-
tacions només fins aquest diu-
menge– i després de la funció

d’aquesta nit, cap
a les deu, Ada
Colau, David Fer-
nández i el direc-
tor adjunt de La
Vanguardia Enric

Juliana, moderats per San
Juan, parlaran de La corrup-
ció. Sabem d’on neix? Com la
podríem eradicar?. L’entrada
és lliure i l’aforament limitat.
El debat tindrà lloc al ma-

teix escenari de l’Espai Lliure
on Pedro Casablanc i Manolo
Soto hauran reviscut durant

una hora l’interrogatori del
metòdicRuz a l’intel·ligent i su-
perb Bárcenas. Tot el que els
actors diuen va succeir. Casa-
novas només ho ha retallat,
perquè l’interrogatori real va
durar cinc hores.
Per San Juan, l’obra és im-

portant perquè “no és el ma-
teix llegir informació fragmen-
tada sobre l’interrogatori que
escoltar les paraules de Bárce-
nas explicant lamultitudd’em-
preses implicades en el finan-
çament del PP, com ha rebut
amenaces del partit, com Ra-
joy va destruir proves en la se-
vapresència, comestà implica-
da tota la cúpula del PP... Al fi-
nal posem un rètol que diu:
Mariano Rajoy és l’actual pre-
sident del govern d’Espanya.
És l’impacte més gran”.c

Pedro
Casablanc
encarna
l’extresorer
del PP a Ruz-
Bárcenas

Si voleu publicar una activitat en aquesta pàgina o a l’agenda digital de La Vanguardia, entreu i creeu el vostre compte a: www.lavanguardia.com/agenda

TEATRO DEL BARRIO

TELÈFONS
ÚTILS

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

]Alberto San Juan desembarca al Lliure de Montjuïc com a director
de ‘Ruz-Bárcenas’, una obra de Jordi Casanovas que recull els interro-
gatoris del jutge Ruz a l’extresorer del PP i que l’actor ha muntat en
la cooperativa cultural que encapçala a Madrid, el Teatro del Barrio.
Pedro Casablanc i Manolo Soto en són els protagonistes.

‘RUZ-BÁRCENAS’
Teatre Lliure de Montjuïc

P. Sta. Madrona, 40
Fins diumenge 21

www.teatrelliure.com

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

*Si inclou Hotel 4*: 112,80€. Si inclou Hotel 4* Sup.: 121,60€ i si inclou Hotel 5* Sup.: 140€.

Realitza la teva reserva a booking@caldea.ad o al tel. +376 800 995.
INÚU Parc de la Mola, 10, AD700 Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra)

Entrada a INÚU+Forfet VALLNORD
2dies per només 79,20€!
· 20% de dte. als packs: Entrada INÚU + Forfet 2 dies VALLNORD i amb
possibilitat d’hotel*

· Entrada INÚU + Massatge 30’ per 65€/persona
· 12% de dte. en les entrades, serveis i paquets de www.inuu.com
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Ruz-Bárcenas, segonround

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


