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Barcelona ciutat

Ruta de La Barcelonamaçònica.Recor-
regut per llocs de Barcelona relacio-
nats amb la maçoneria.
Plaça Vila de Madrid, 6 (de 10 a 12
hores). 12 euros.

Fantàstic Handmade Market. Show-
room local d’artistes i artesans glo-
bals d’Etsy BCN.
Vestíbul principal de l’edifici històric
de la Universitat de Barcelona. Gran
Via, 585 (d’11 a 21 hores).

Concert de Nadal. Com cada any
l’Agrupació Cor Madrigal celebra el
Nadal amb el tradicional concert, en
el qual participen tots els cors de
l’Agrupació. 5 euros.
Capella de la Mare de Déu del Roser.
Consell de Cent, 214 (11.30 hores).

BSWSwingui qui vingui@Sants. Espe-
cial SQV@Sants amb col·laboració
amb La Marató de TV3. Donatiu 1
euro.
Plaça d'Osca (de 12 a 14.30 h).

Ruta de La Barceloneta. Una passeja-
da per la Barceloneta: un tast d’histò-
ria, art, gastronomia, urbanisme i ar-
quitectura. 12 euros.
Plaça Pau Vila, 3. de 16 a 18.15 h).

Drap Art. En el marc d’aquest festival
de reciclatge artístic, hi ha un taller
de reciclatge artístic d’arbres de
Nadal. Gratuït.
CCCB. Montalegre, 5 (de 17 a 20 h).

Solidaritat. Concert solidari del Cor
de Gospel Sant Cugat a benefici
d’Aprenem Junts, per a gent amb
risc d’exclusió social del barri Gòtic
de Barcelona.
Convent del Carme. Av. Diagonal, 424
(18 hores).

Julio César. Cinefòrum amb la projec-
ció d’aquesta pel·lícula de J. L. Manki-
ewicz, 1953, VOSE, organitzat per
Tot-Història Associació Cultural.
Nau Ivanow - Espai30. Hondures, 28
(18 hores). Gratuït.

Concert solidari a favor de la Funda-
ción Manos Providentes, de Cali, Co-
lòmbia. Concert a càrrec d’Arianna Pi-
joan, piano, i Xavier Garcia, veu.

Església de Sant Gaietà. Consell de
Cent, 293 (18 hores).

Osos en el agua. Representació
d’aquesta obra a càrrec de Labuena
Compañía. Creació, direcció i inter-
pretació: Arantzazu López Medina i
David Franch Farré.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12 (20
hores). 8 euros.

VI-u el blues! Concert de blues a càr-
rec de The Blues Prisoners i tast de
vins. 20 euros.
MiraVins. Providència, 71 (19 hores).

Bye, bye Betsy. Cabaret, acrobàcies i
humor amb Merche 8A, Lluna Albert
i Cristi Garbo. 12 euros.
Almazen. Guifré, 9, baixos (20 h).

Versus. Concert de Barcelona4Gui-
tars, quartet format per Manuel Gon-
zález, Xavier Coll, Ekaterina Záytseva
i Belisiana Ruiz. Els quatre s’enfron-
ten en un duel de guitarres i humor.
Basílica Santa Maria del Pi. Plaça del
Pi, 7 (21 hores). 19 hores.

‘Mestre Oleguer', d’Àngel Guimerà.
Adaptació d’aquest monòleg a càr-
rec de Jaume Costa.
El Born Centre Cultural. Plaça Comerci-
al, 12 (19 hores). 5 euros.

Ese Sísifo. Espectacle a càrrec d’Arnau
Vilardebò.
La Casa dels Contes. Ramón y Cajal,
35 (20.30 hores). 12 euros.

Barcelona

MARTORELL (Baix Llobregat)
Muxart vist per l’Arc de SantMartí. Ex-
posició d’obres de ceràmica realitza-
des al Centre d’Atenció Diürna ASM.
Muxart. Espai d'Art i Creació Contem-
poranis. Plaça de les Hores, s/n (fins
l’1 de febrer).

III Marató de Contes.Marató de con-
tes en defensa de l’escola en català.
Auditori Joan Cererols del Centre Cultu-
ral. Pl. de les Cultures (17.30 hores).

VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Alt Pen.)
Fira del Gall. Una de les principals fi-
res nadalenques del país, en la qual
s’hi pot trobar, entremoltes altres co-
ses, aus autòctones de la comarca.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

A
quest 2014 no no-
més s’han comme-
morat 450 anys del
naixement de Willi-

amShakespeare sinó tambéde

l’altra enorme fi-
gura del teatre isa-
belí, Christopher
Marlowe.
I la companyia

barcelonina Par-
king Shakespeare ha decidit
tornar-li a donar veu als
escenaris catalans represen-
tant una de les seves obres
mestres, Eduard II, una lluita
cega i despietada pel poder
entre el rei d’Anglaterra i la
noblesa a causa dels privilegis
atorgats pel monarca al seu fa-

vorit i amant, Piers Gaveston.
Roberto Romei, director del

muntatge, explica que a Cata-
lunya no es representava des
de fa dècades, mentre que a
Anglaterra puja dues vegades
a l’any. I afirma que és una
obra molt moderna en la qual,

a diferència de les
de Shakespeare,
“aquí tots són do-
lents, ningú no té
raó, hi ha molta
testosterona, és

una lluita pel poder pur i dur
desencadenada perquè Edu-
ard II endolla el seu amant,
una pràctica d’altra banda
molt contemporània”.
Paradoxalment l’homosexu-

alitat del rei, diu Romei, no té
cap transcendència en la llui-
ta, “el text, de fa més de 400

anys, el tràfic amb la normali-
tat més absoluta”.
El director explica que la

traducció i adaptació de l’obra
realitzada per Marc Rosich ha
respectat el vers sintètic de
Marlowe per transmetre la
seva sonoritat i velocitat. “Sem-

bla teatre contemporani an-
glès en comptes d’isabelí”, diu.
Això sí, han reduït els cinc
actes a uns 80 minuts i els 27
personatges a set encapçala-
ments per José Pedro García
Balada, Roc Piró, Òscar Bosch
i Adrià Díaz.
I li han donat un toc menys

tràgic i més satíric, comho de-
mostra que l’escenografia giri
al voltant d’un gronxador-tron
pel qual lluiten els protagonis-
tes comsi fossinnens enunpa-
ti d’escola.c

El tron és un
gronxador,
i això li dóna
un toc satíric
a la lluita
pel poder
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]La companyia Parking Shakespeare, que cada estiu munta una
comèdia del dramaturg anglès a l’Estació del Nord, des de fa dues
temporades a més posa en escena una tragèdia a l’hivern i en un
teatre. Aquest any l’obra és Eduard II, del també isabelí Christopher
Marlowe, una lluita sense treva pel poder.

EDUARD II
Teatre Tantarantana

Les Flors, 22. Barcelona
Fins a l’11 de gener

www.tantarantana.com

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