
Telèfons
Emergències	 112
Urgències	mèdiques	 061
Creu	Roja	 93.300.65.65

Clínic	 93.227.54.00
Sant	Pau	 93.291.91.91
Vall	d’Hebron	 93.274.60.00
Sant	Joan	de	Déu	 93.280.40.00
Mossos	d’Esquadra	 112

Guàrdia	Urbana	 092
Policia	Nacional	 091
Bombers-urgències	 080
Inf.	ciutadana	 012
TMB	 93.318.70.74

Inf.	Renfe	 902.320.320
Rodalies	Renfe	 900.410.041
Inf.	aeroport	 902.404.704
Inf.	port	 93.298.60.00
Ferrocarrils	Gen.	 93.205.15.15

Farmàcies
Telèfon	93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

Ràdio	Taxi	 93.303.30.33
Taxi	Minusv.	 93.420.80.88
Serv.	Funer.	BCN	 902.076.902
Àltima	Serv.	Funer.		 902.230.238
Síndic	de	Greuges	 900.124.124

Barcelona

cine
Dones El cicle de cine La força del 
talent projecta avui Les mestres de 
la República, de Pilar	Pérez	
Solano. Cines Boliche. Diagonal, 
508. A les 20.00 hores. 3 euros.

Documental	Projecció de Tibet. 
Des de l’exili, un documental de 
Villy	Jandro sobre el 
desemparament de la població 
tibetana i el procés de l’Audiència 
Nacional contra membres del PC 
xinès. El director assistirà a la 
projecció. Centre cívic Parc 
Sandaru. Buenaventura Muñoz, 21. 
A les 19.00 hores. Gratuït.

Espanyol	Projecció de Bienvenido 
Mister Marshall, de	Luis	García	
Berlanga. Fnac Triangle. Plaça de 
Catalunya, 4. 18.00 hores. Gratuït.

Anys	60	La BiblioMusiCineteca 
programa avui la projecció de Les 
salvatges a Pont Sant Gil, una 
pel·lícula coral rodada per Antoni	
Ribas que es va basar en una obra 
de teatre de José	Martín	
Recuerda. Vilà Vilà, 76. 19.00 h.

Documental	del	mes	Aquest cicle 
projecta aquest mes de gener Every 
day rebellion. L’art del canvi, dels 
germans Arash i Arman	Riahi, que 
avui es veurà al Teatre de Sarrià. 
Pare Miquel de Sarrià, 8. A les 20.30 
hores. 3 euros.

conFerències
Ciència En el cicle Ciència d’avui 
per a un millor demà, conferència de 
Laura	M.	Lechuga	Gómez sobre 
Nanomedicina: la revolució en la 
cura de la salut. Residència 
d’Investigadors. Hospital, 64. A les 
18.30 hores. Entrada lliure.

Autoajuda	L’uruguaià Gustavo	
Zerbino, un dels 16 supervivents de 
l’accident aeri succeït als Andes el 
1972, ofereix avui la conferència 
Gestió de l’adversitat en temps 
d’incertesa. Espai Francesca 
Bonnemaison. Sant Pere més Baix, 
7. A les 18.00 hores. Entrada lliure.

Arts	plàstiques Marià Fortuny i el 
luminisme mediterrani, conferència 
de Carles	González i Lluïsa	
Sallent. Ateneu Barcelonès. 
Canuda, 6. A les 19.00 hores.

Filosofia	En el cicle Filosofia i 
societat, nous reptes de futur, 
conferència sobre Art, pensament, 
comunicació i futur, més enllà de la 
nostra mort, a càrrec de l’artista 
Roc	Parés. Biblioteca Sagrada 
Família. Provença, 480. 19.00 h.

debaTs
Escena Nou diàleg del cicle El públic i 
la direcció escènica, amb els directors 
Oriol	Broggi i Sergi	Belbel com a 
protagonistes. CCCB. Montalegre,5. 
19.00 h. Reserves: 93 217 17 70.

Teatre Jordi	Morató,	Albert	Coma i 
Benet	Roman conversaran sobre 
l’ús dels audiovisuals en el teatre a 
propòsit de la coreografia Foot-ball, 
de Cesc	Gelabert, que es 
representarà al TNC a partir del dia 
22. Biblioteca El Clot. Plaça de les 
Glòries, 37. A les 19.00 hores.

llibres
Antiga	Grècia Lluís	Busquets	
presentarà el seu llibre La mirada de 
l’auriga. L’acompanyaran Sam	
Abrams i Miquel	Puig. La Casa del 
Llibre. Rambla de Catalunya, 37.A les 
19.00 hores.

Assaig	Presentació de París no se 
acaba nunca # Districte cinquè, 
d’Enric	Farrés	Duran. Amb Enrique	
Vila-Matas. Llibreria +Bernat. 
Buenos Aires, 6. 19.30 h.

MÚsica
Cant Proves eliminatòries del 
Concurs de Cant Francesc Viñas al 
Conservatori del Liceu. Nou de la 
Rambla, 88. 14.30 hores. 6 euros.

Tarragona

conFerències
Música En el cicle Descobrim els 
grans pianistes, nova sessió a càrrec 
del pianista i pedagog Kíev	Portella 
amb el títol Piano Extravaganza: 
l’orquestra de pianos. Biblioteca 
Pública. Fortuny, 30. A les 18.30 
hores. Gratuït.

Girona

llibres
Català Presentació del llibre De cap a 
peus. Fitxer il·lustrat de frases fetes 
per a la classe de català, de Florence	
Detry, que participarà en un col·loqui 
amb Lluïsa	Gràcia,	Anna	Maria	
Corredor	i Montserrat	Calbó. La 
Casa de Cultura. Plaça de l’Hospital, 
6. A les 19.00 hores.

Lleida

exposicions
La	Seu	d’Urgell Cançons de 
pandero, una mostra que dóna a 
conèixer la història d’aquest 
instrument tradicional. Biblioteca de 
Sant Agustí. Lluís de Sabater, 10. De 
15.00 a 21.00 h.

L a Nit és un muntatge de dansa 
i teatre creat pels actors Gui-
llem Gefaell i David Menén-

dez i dirigit pel coreògraf italià Mo-
reno Bernardi. També és el primer 
espectacle sorgit del Balandra, el 
projecte de residència artística del 
centri cívic El Sortidor. La compa-
nyia ofereix avui un work in progress, 
una selecció de peces de l’obra amb 
la qual pretén comprovar la reacció 
del públic abans de la representació 
definitiva.
 La posada en escena d’avui és, en 
realitat, el pagament de la Compa-
nyia La Nit a l’acollida d’El Sortidor, 
que des del setembre li ofereix espai, 
suport tècnic i recursos de comuni-
cació per preparar la seva peça i do-
nar-la a conèixer. Al viver artístic del 
Balandra ja es couen altres tres mun-
tatges de grups amb alguna vincu-
lació al Poble-sec. Ja fa uns mesos, 
quan va idear el projecte, El Sortidor 
va fer arribar la convocatòria a les 
escoles artístiques del barri, inclòs 
un dels seus veïns amb més prestigi, 
l’Institut del Teatre.
 Gefaell i Menéndez, precisament, 
es van llicenciar a l’Institut del Te-
atre. L’obra que ofereixen avui va 

EVA	MELÚS
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El Balandra ja camina

arTs escèniques 3 dansa i TeaTre al poble-sec

El projecte de residència artística d’El Sortidor mostra el seu primer espectacle. 
És una mena de tast del muntatge ‘La Nit’ per testar la reacció del públic.

Propostes Dilluns 19.1. 2015

33 Guillem Gefaell i David Menéndez, durant el seu treball en el muntatge escènic ‘La Nit’, que presenten avui.

33	Representació	de	‘La	Nit’.	Centre	
cívic	El	Sortidor.	Plaça	del	Sortidor,	
12.	A	les	18.30	hores.	Gratuït.	

COMPANYIA LA NIT

néixer com a tesi de final de carre-
ra dels dos actors i està basada en 
textos de La nuit juste avant les fôrets, 
de Bernard-Marie Koltès. Segons els 
seus creadors, «és un monòleg deli-
rant, sense pausa, d’un home que as-
salta amb totes les històries que ar-
rossega un desconegut, un jove mu-
llat que aguanta, igual que la pluja, 
tot el xàfec de paraules i teories cons-
piratòries, sense dir ni una paraula, 
només amb el silenci i una espera de 
reconèixer en l’altre allò que l’obli-
ga a quedar-se».
 Gefaell i Menéndez han trepit-
jat les taules de les primeres sales 
de Barcelona i han intervingut en 
muntatges premiats (van coinci-
dir a Fuenteovejuna. Breve tratado so-
bre las ovejas domésticas, primer premi 
de l’Almagro OFF en el 36è Festival 
de Teatre Clàssic d’Almagro). Gefa-
ell també ha participat en diverses 
temporades de la sèrie Ventdelplà i a 
Menéndez se’l va poder veure al film 
La vida comença avui, de Laura Mañà. 
Bernardi, el director, viu a Espanya 
des del 2001 i és professor de l’Insti-
tut Català del Teatre, entre altres. H

¿Qui cuina 
al Poble-sec?
33	Balandra	és	una	tradicional	
salsa	catalana,	de	color	rogenc	i	
sabor	mariner.	També	és	el	nom	
d’una	de	les	sales	d’El	Sortidor,	
aquella	en	la	qual	ara	es	couen	to-
ta	mena	de	muntatges	escènics	i	
que	ha	donat	títol	al	projecte	de	
residència	artística.	En	realitat,	
tots	els	espais	d’aquest	equipa-
ment	del	Poble-sec	tenen	nom	de	
salses.	Perquè,	com	passa	amb	
tots	els	centres	cívics	de	Barce-
lona,	aquest	té	un	projecte	singu-
lar	de	referència	que,	en	el	seu	
cas,	és	la	gastronomia,	protago-
nista	d’una	gran	part	de	les	seves	
activitats.	Com	els	tallers	del	cicle	
A	Taula!	(dilluns),	l’aula	gurmet	
(dissabtes),	la	divulgació	sobre	el	
cistell	de	consum	(el	dia	26,	la	re-
molatxa),	les	conferències	sobre	
nutrició	(Alimenta bé el teu cer-
vell,	el	28),	els	espectacles	infan-
tils	(The Gingerbread man,	el	31)	i	
el	programa	‘Perspectiva	A	Tau-
la’,	que	incorpora	la	mirada	de	gè-
nere.
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