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Barcelona ciutat

Set List II Fotografies de Concerts. Inau-
guració d’aquesta exposició de la fo-
tògrafa Maria Mateu.
Koitton Club. Rossend Arús, 9.

Ràdio Interval 10. Programa de radio
en viu amb Francisco Manuel Ferrús
/ Manferri, Jaume Ferrete i Theo
Burt. Entrada gratuïta.
Fundació Antoni Tàpies. Aragó, 255
(de 17 h a 19 h).

El general Prim des de l’òptica Reusen-
ca. Conferència a càrrec de Jaume
Massó, arqueòleg.
Aca. Provença, 542, esc. A 1er 3a
(17.30 hores).

Embaràs i Diabetis tipus 1 en primera
persona. Conferència a càrrec d’Olga
Pérez.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entr. 2a (18 hores).

Cómomatar al presidente de Timofóni-
ca. Presentació d’aquest llibre de
Francisco Cortal.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19 hores).

Tecnologies que canviaran les nostres
vides. Descobriu les tecnologies que
es faran servir i que canviaran la vida
de la gent, amb Jordi Damià.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés del
Portal de l’Àngel (19 hores).

Filosofia i societat, nous reptes de fu-
tur. Pensar (sense por) al segle XXI. Co-
munisme hermenèutic i emergència.
Conferència a càrrec de Santiago Za-
balza, professor d’Icrea.
Biblioteca Jaume Fuster. Pl. Lesseps,
20-22 (19 hores).

Corrupció. El sistema: què fem a partir
d’ara?Dintre del cicle Debat de guàr-
dia, conversa entre Albert Pont, presi-
dent del Cercle Català de Negocis, i
Agustí de Uribe-Salazar, president de
la Societat Catalana de Comunicació
i Estratègia Polítiques. Modera
Albert Balanzà, periodista.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

The RandomSeries – berliner trato, ro-
mananzo & madrileño trip. Taula ro-
dona al voltant de la presentació

d’aquest llibre de fotografies de Mi-
guel Ángel Tornedo.
Fundació Foto Colectania. Julián Ro-
mea, 6 (19 hores).

Josep Llimona. Taula rodona sobre
l’exposició, amb Francesc Fontbona,
Judith Subirachs, Teresa Sala, i Natà-
lia Esquinas, moderadora. Amb mo-
tiu de l’aniversari de lamort de Llimo-
na hi haurà un homenatge.
Museu Europeu d'Art Modern. Barra
de Ferro, 5 (19.30 h). Preu, entrada.

Videoart_Robert Cahen. Projecció de
L’Univers de l’Ésser, 1997, 13’, Corps
Flottants, 1997, 13’, L'étreinte,
2003, 9’, i Plus loin que la nuit,
2005, 10’, Sanaa, passages en noir,
2007, 7’, i Dieu voit tout, 2011, 11’,
de Robert Cahen.
Institut Francès de Barcelona. Moià, 8
(19.30 hores).

Alimenta bé el teu cervell. Conferèn-
cia a càrrec d’Ester Alemany, tècnica
en dietètica i naturòpata.
Centre cívic El Sortidor. Plaça del Sorti-
dor, 12 (19.30 hores).

Jazz. Jam-session a càrrec dels alum-
nes i mestres del grau superior del
Taller de Músics i de tots els jazzmen
que hi vulguin participar. 4 euros.
JazzSí Club. Requesens, 2 (19.45 h).

Barcelona

STA. COLOMA DE GRAM. (Barcelonès)
Quan s’obren les fosses parlen: la ne-
cessitat d’obrir per tancar. Taula rodo-
na amb David Barragán, arqueòleg,
Paco Etxeberria, antropòleg, i Roger
Heredia, Banc d’ADN.
Auditori Can Roig i Torres. Rafael Casa-
nova, 5 (19 hores).

CARDEDEU (Vallès Oriental)
Everyday Rebellion. Projecció
d’aquest documental sobre movi-
ments de canvi a diversos països.
Tarambana.cat. Bellsolar cantonada
Barcelona (20 hores). 4 euros.

SANT CUGAT DEL VALLÈS (V. Occident.)
Everyday Rebellion. Projecció
d’aquest documental sobre movi-
ments de canvi a diversos països.
Arxiu Nacional de Catalunya. Jaume I,
33-51 (19 hores). Gratuït.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
a potència simbòlica
i física que conté Les
criades de Jean Ge-
net gairebé 70 anys

després de ser escrita fa que es
representi una vegada i una al-
tra. Tan sols durant la tempo-
rada passada en van arribar a
la cartellera barcelonina dues
versions diferents: des de Mè-
xic va aterrar la fascinant Lo
único que necesita una actriz es
una gran obra y ganas de triun-
far,mentre que al Grec va arri-
bar un muntatge coreà
d’aquesta obra en la qual dues
criades, Solange i Clara, sen-
ten fascinació per la seva se-
nyora... i alhora l’envegen i
l’odien. Fins al punt que repre-
senten ritualment el seu assas-
sinat. I pensen a enverinar-la.
I les dues criades tornen a pu-
jar a escena aquests dies a La
Seca-Espai Brossa, que acull
unnoumuntatge de l’obradiri-
git perGenovevaPellicer i pro-
tagonitzat perElisendaBautis-
ta i Meritxell Sabaté.
Un muntatge, diu Pellicer

(Osca, 1952), en què ha elimi-
nat el personatge de la senyora
i l’ha substituït per un elegant
maniquí. Al cap i a la fi, asse-
nyala, “la senyora és gairebé
una caricatura, un esperpent,
un personatge tipus sense cap
profunditat. I, si era un ninot,
per quènoposar-neun?”, indi-
ca, amés queaixò li serveix, re-
corda, per fugir del simple rea-
lisme social.
Perquè, remarca, “encara

que moltes vegades en prime-
ra lectura sembla que l’obra
parli de la servitud, de la humi-

liació, de les relaci-
ons entre senyora i
serventes com si
fos una denúncia
social, de seguida
veus que del que
parla realment ésde ladomina-
ció entre persones, de l’odi,
l’amor, la frustració, els senti-
ments portats a les últimes
conseqüències”.
Les dues criades són, diu la

directora, dones sense família,
engabiades, sense possibilitat
de sortir. Dones amargades,

ressentides, que
detesten la seva
pròpia imatge
–l’escenografia ju-
ga amb els mi-
ralls– i s’odien a si

mateixes, queentrenenunaes-
piral de destrucció que se les
acaba empassant. I si se les
acostuma a representar “com
demoníaques, crispades, cri-
dant”, Pellicer diu que, mal-
grat ser veritat, també ha vol-
gut mostrar que són unes po-
bres víctimes de si mateixes.c

Elisenda
Bautista i
Meritxell
Sabaté en una
escena de Les
criades
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TELÈFONS
ÚTILS

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

]La Seca-Espai Brossa acull fins al 15 de febrer –i ara per ara amb
la sala plena– una nova versió d’una de les grans obres de Jean
Genet: ‘Les criades’, una peça en la qual dues serventes estimen,
envegen i odien la seva senyora. De fet, pensen matar-la. Una obra
sobre el poder i la dominació entre les persones.

‘LES CRIADES’
La Seca-Espai Brossa

Flassaders, 40. Barcelona
Fins al 15 de febrer

www.laseca.cat

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