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Barcelona ciutat

Ruta de Les muralles de Barcelona.Un
recorregut històric, arquitectònic i ur-
banístic per les muralles romanes i
medievals de Barcelona. 12 euros.
Llibreteria, 1 (de 10 a 12 h).

El Raval. Territori cosmopolita. Itinera-
ri a peu. Recorregut concebut com un
espai d’observació, interpretació i ex-
perimentació obert a l’intercanvi
d’opinions i el treball en grup.
CCCB. Montalegre, 5 (10 hores). 6 eu-
ros.

BSWSwingui qui vingui@Sants. Com
cada tercer diumenge de mes, el mi-
llor Swing al barri de Sants. Gratuït.
Plaça d’Osca (de 12 a 14.30 hores).

Ruta de La Barceloneta. Una passeja-
da per aquest barri permet fer un
tast d’història, art, gastronomia, ur-
banisme i arquitectura. 12 euros.
Plaça Pau Vila, 3 (de 16 a 18 h).

Silenci, fem música. Concert a càrrec
de Cristina Altemir, violí Contreras
del museu.
Museu de la Música. Lepant, 150
(17.30 hores). Gratuït.

Concert solidari a favor de la Fundació
Escó. Concert a càrrec de la banda
d’adults de l’escola Antàrtida de Sar-
rià, Aband. Aportació voluntària.
Església de Sant Gaietà. Consell de
Cent, 293 (18 hores).

XVI Cicle de Clàssica a Les Corts. Ivet
Frontela interpreta al piano el progra-
ma De todo un poco, amb obres de
Luys de Narváez, Federico García Lor-
ca o Henry de Bailly entre d’altres.
Centre cívic Riera Blanca. Riera Blan-
ca, 1-3 (18 hores). 5,89 euros.

Gran Concert d'AnyNou. Concert a càr-
rec de l’Strauss Festival Orchestra
and Ballet. El programa, inspirat en
la tradicional cita musical que cada
any se celebra a Viena, inclou els tí-
tols més coneguts del rei del vals,Na-
poleó, Festa de les flors, El vals de
l’emperador o Champagne .
Palau de la Música (18 hores). De 25
a 52 euros.

Cicle ResidènciesMusicals. Concert So-

lista de Víctor de la Rosa acompa-
nyat en algunes peces per Carles Ma-
rigó, piano. Programa: B. Kóvacs, F.
Donatoni, L.Bassi, L. Berio, G. Ger-
shwin i A. Giampieri.
La Pedrera. Passeig de Gràcia, 92 (18
hores). 12 euros.

Xcèntric. Projecció d’Anna, d’Alberto
Grifi i Massimo Sarchielli. El 1972,
l’actor Massimo Sarchielli va trobar,
a la Piazza Navona de Roma, l’Anna,
una jove vagabunda de 16 anys, dro-
gada i embarassada de vuit mesos, i
va decidir instal·lar-la al seu pis. Sarc-
hielli va cridar llavors el cineasta un-
derground Alberto Grifi per fer una
pel·lícula sobre ella, amb una de les
primeres càmeres de vídeo que hi va
haver a Itàlia. Entrada lliure.
CCCB. Centre de Cultura Contemporà-
nia de Barcelona. Montalegre, 5
(18.30 hores).

Descàrrega de jazz. Sessió amb l’Eva
Fernández Group, una de les veus
sorgides de la pedrera de la Sant
Andreu Jazz Band.
Jamboree Jazz Club. Plaça Reial, 17
(20 i 22 hores). 10 euros.

Almapatio y olé.Dintre del cicle Alma-
Clown i Flamenco, nit boja amb el Ba-
llet Flamenco en Femenino.
Almazen. Guifré, 9 baixos (20 hores).
12 euros.

Tintorería la Viuda. A través d’aquest
espectacle s’ofereix un espai en el
qual els músics puguin expressar-se
de forma lliure i original. www.face-
book.com/tintorerialaviuda
La Sonora de Gràcia. Riera de Sant Mi-
quel, 59 (20 hores). 3,5 euros.

El documental del mes: ‘Everyday re-
bellion’.Projecció d’aquest documen-
tal sobre diversos moviments reivin-
dicatius d’arreu.
Zumzeig Cine-Bistrot. Béjar, 53 (21 ho-
res). 6 euros.

Barcelona

L’HOSPITALET (Barcelona)
Jazzul Natural. Concert acústic dels
autors David Chueca Folch i Sonia Li-
nares Berroy en el qual mesclen el
jazz i el soul. 4 euros.
L’Oncle Jack. Roselles, 32 (20 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

D
anielVeronese tor-
na a Barcelona. El
director argentí,
els muntatges del

qual es caracteritzen per la ve-

locitat –treu els
moments morts i
condensa els més
potents dramàtica-
ment– i l’aposta
per la veracitat,
acudeix regularment a la capi-
tal catalana tant amb els actors
amb els quals treballa a Bue-
nos Aires com dirigint elencs
espanyols.
I en aquesta ocasió ho fa di-

rigint auna companyia andalu-
sa, Gloria López Produccio-
nes, i una obra que no és seva

però que ha adaptat a la seva
sensibilitat, aprofundint en el
drama de cada personatge, per
acostar-la més al públic: Cena
con amigos, una peça de 1998
del nord-americàDonaldMar-
gulies que va obtenir el premi
Pulitzer de teatre i que refle-

xiona amb humor
sobre el món de la
parella a través de
dos matrimonis
que es coneixen
des de joves. I que

protagonitzenuna agitada vet-
llada.
L’obra, protagonitzada pels

actorsMayPascual, Gloria Ló-
pez, JoséOlmo iOrencioOrte-
ga, mostra com un simple so-
par pot esquerdar unes exis-
tències plàcides, aburgesades i
instal·lades en la rutina. Per-

què la dona d’una de les dues
parelles de mitjana edat que
han quedat per sopar anuncia-
rà la seva ruptura mentre no
arriba el seumarit. Ell li ha es-
tat infidel. Des d’aquell mo-
ment, tot començarà a tronto-
llar. També per al matrimoni

que semblamés sòlid i el com-
promís del qual quedarà en
qüestió.L’obramostrarà les pa-
relles en diferents moments
de les seves vides per aprofun-
dir en les seves relacions, en la
hipocresia i fins i tot en l’ale-
gria per la desgràcia aliena.
Per Veronese, l’obra parla

d’“els desitjos, el que sembla
ser el més proper a la felicitat i
tot i aixòundia ja no assoleix, i
això en relació amb la parella i
a tot el que ens fa aixecar-nos
cada matí”.c

Un sopar
una mica
tens, el que
es produeix
entre les dues
parelles
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TELÈFONS
ÚTILS

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

]L’argentí Daniel Veronese, ben conegut a Barcelona per obres com
'El desarrollo de la civilización venidera', 'Bona gent' o 'Sonata de
otoño' torna a la capital catalana dirigint una companyia andalusa,
Glòria López Producciones, i una obra aliena, dissecció de les relaci-
ons de parella, amistat i desig que va aconseguir el Pulitzer

'CENA CON AMIGOS'
Teatre Tantarantana
Flors, 22. Barcelona
Fins a l’1 de febrer

www.tantarantana.com

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