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Barcelona ciutat

La dignidad al final de la vida. Gustavo
Subirats, secretari de l’associació
Dret a Morir Dignament Catalunya
(DMD-CAT), explica en què consisteix
el Document de Voluntats Anticipa-
des o testament vital.
Centre cívic Espai Putxet. Marmellà,
13 (17 hores).

Barcelona i el cinema 1896-1936. Ter-
cer taller sobre representació de la
ciutat, centrat en el període de creixe-
ment de la producció, difusió i exhibi-
ció del cinema a Barcelona.
Muhba Museu Història de Barcelona.
Plaça del Rei, s/n (17 h). 6,75 euros.

L’ètica, ara i aquí. Seminari a càrrec
del filòsof Francesc Torralba.
Espai Francesca Bonnemaison-Sala La
Cuina. Sant Pere més Baix, 7 (18 ho-
res). 15 euros.

Classe oberta de Bollywood. Ambmo-
tiu de la festa major de Sant Antoni
se celebra aquesta classe a càrrec
d’Eva Permanyer. Activitat gratuïta.
Aforament limitat.
Centre cívic Cotxeres Borrell. Vilado-
mat, 2-8 (18 hores).

De Sur a Sur. Taula rodona a l’entorn
d’aquest llibre de Luciano Vasapollo
en presència de l’autor. Intervenen
Ernest Cañada i Joan Tafalla.
Centre cívic Pati Llimona. Regomir, 3
(18.30 hores).

Barcelona 1900. Postals de Hauser y
Menet.Presentació d’aquest llibre de
Lluís Permanyer, periodista, a càrrec
de Ramon Pla, president del Cercle
Cartòfil de Catalunya, i l’autor.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

La estrategia del Ojo de Tigre. Presen-
tació d’aquest manual pràctic per a
la consecució d’objectius, de Renato
Grinberg.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19 hores).

Dieta e higienemental. Conferència a
càrrec d’Ana M. Siri i César Pujolàs.
Tractaran d’alguns conceptes que la
logosofia ofereix perquè la ment
estigui habitada per bons pensa-
ments.

Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l'Àngel (19 hores).

Un passeig per l'obra de Josep Llimo-
na. Conferència a càrrec de Natàlia
Esquinas, comissària de l’exposició.
MEAM - Museu Europeu d’Art Modern.
Barra de Ferro, 5 (19 hores).

Non Nobis, Domine: el elegido. Pre-
sentació d’aquest llibre de Jordi Mati-
lló, a càrrec de Carles Font, granmes-
tre provincial de la Gran Logia de Es-
paña-Grande Oriente Español, i de
l’autor.
Biblioteca pública Arús. Passeig de
Sant Joan, 26 (19 hores).

‘Els corrents ideològics de la Renaixen-
ça catalana’, d’Antoni Rovira i Vigili.
Presentació d’aquest llibre a càrrec
d’Andreu Navarra, historiador i autor
de l’estudi preliminar, i Jaume
Sobrequés i Callicó, director del Cen-
tre d’Història Contemporània de Ca-
talunya.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(19.30 hores).

Miradocs 2015. Classe magistral amb
Lluís Miñarro, realitzador i productor.
Casa Elizalde. València, 302 (19.30
hores). Gratuïta.

Pop/rock/blues. Gran concert i jam
session amb el pianista David Sam.
JazzSí Club. Requesens, 2 (19.45 ho-
res). 5 euros.

¿Valores o valores económicos? Pre-
sentació d’aquest llibre d’Ismael
Quintanilla Pardo.
Col·legi oficial de Psicòlegs de Catalu-
nya. Rocafort, 129. (20 hores).

El cerebro espiritual. Presentació
d’aquest llibre de Francisco J. Rubia,
catedràtic emèrit de la facultat de
Medicina de la UCM, a càrrec de
Ramon M. Nogués i Adolf Tobeña.
La Casa de la Paraula. Rosselló, 154
(20 hores).

Ciutadania i poder.Dintre d’aquest ci-
cle de cinema, projecció del docu-
mental Les âmes dormantes,
d’Alexander Abaturov i Vincent
Sorrel.
Institut Francès de Barcelona. Moià, 8
(20.30 hores). 2 euros.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
s una obra de gran
format, d’enorme
ambició i històries
més grans que la vi-

da. Però, com que no hi havia

prou pressupost,
el seu director ha
decidit realitzar-la
a escala molt peti-
ta. Tant, que pot-
ser és l’obrade tea-
tre més petita del món. O
gairebé: perquè els especta-
dorsquenos’asseguin aprime-
ra fila necessitaran per veu-
re-la en tota la seva esplendor
–i en tot el seu humor– uns
prismàtics que es distribuei-
xen abans de començar. De fet
l’espai que acull la funció és atí-

pic: la sala de lectura del Tea-
tre Lliure de Montjuïc, on el
públic es reunirà al voltant
d’una gran taula sobre la qual
David Espinosa (Elx, 1976)
col·loca ambsorprenenthabili-
tat centenars de figuretes de
maquetes de tren per materia-

litzar les històries
de Mi gran obra
(un proyecto ambi-
cioso).

Ambaquests cen-
tenars de figuretes

demolt pocs centímetresd’alça-
daque inclouendesdepersonat-
ges diversos fins a animals exò-
tics. Espinosa és capaç d’expli-
cardesdel ciclede la vidahuma-
na fins a, com si es tractés d’una
gran producció de Hollywood,
un magnicidi presidencial i
l’enorme caos posterior.

I això que, per aconseguir-
ho, només disposa de la llum,
amb la qual juga, i una base
blanca adhesiva sobre la taula
on va col·locant un riu increï-
ble de personatges que treu
d’una caixa on els té ordenats
comunexèrcit. I amesura que

situa un a un els personatges,
allò que inicialment pot sem-
blar una divertida i plàcida es-
cena de diumenge en un parc
pot acabar ambrobatoris i acci-
dents. I el que sembla una his-
tòria d’enamorats al final és la
vida mateixa, des del naixe-
ment fins al final. Hi aparei-
xen toreros i folklòriques, ma-
riachis que canten, feres salvat-
ges, càmeres de televisió, polí-
tics saludant al poble i embogi-
des escenes sexuals. Megatea-
tre amb minipressupost.c

Una escena
de Mi gran
obra (un
proyecto
ambicioso)
al Lliure
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]David Espinosa presenta al Lliure el muntatge amb el qual va acon-
seguir una gran acollida a la Biennal de Teatre de Venècia: ‘Mi gran
obra (un proyecto ambicioso)’, una peça de gran format però realitza-
da a escala reduïda amb centenars de figuretes de les utilitzades en
maquetes de tren que protagonitzen històries més grans que la vida.

‘MI GRAN OBRA
(UN PROYECTO AMBICIOSO)’

Teatre Lliure de Montjuïc
Fins al 25 de gener

www.teatrelliure.com

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