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Barcelona ciutat

La salut de l’economia a Catalunya
avui. Conferència a càrrec de Joan
Buscà, economista.
Aca. Provença, 542, esc. A, 1er 3a
(17.30 hores).

El flamenco en la novela. Presentació
d’aquest llibre de Javier López.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19 hores).

Quan el cos ens parla. Conferència de
Jordi Torner, metge i psicoanalista.
Centre cívic Vil·la Florida. Muntaner,
544 (19 hores).

La vida es fabulosa. Presentació
d’aquest llibre de Gabriel García de
Oro. Un llibre amb les millors ronda-
lles, contes i anècdotes històriques.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).

Canvia de vida, posa’t a córrer. Confe-
rència a càrrec d’Eva Ferrer, especia-
lista en medicina esportiva.
Biblioteca Nou Barris. Plaça Major de
Nou Barris, 2 (19 hores).

4F y el liderazgo de Chávez. Conferèn-
cia a càrrec de Federico Ruiz Tirado,
escriptor i periodista veneçolà.
Casal de l’Alba. Liuva, 39 (19 hores).

Objectiu Barcelona. Projecte de foto-
grafia documental comissariat per
Samuel Aranda, fotògraf de The New
York Times i premi World Press Pho-
to 2012.
Centre cultural Albareda. Albareda,
22-24 (del 4 al 28 de febrer, de
19.30 h a 22 h).

La dona immòbil. Presentació de la
novel·la pòstuma de Joan Barril, a
càrrec del periodista David Guzmán i
l’escriptor Vicenç Villatoro.
Casa del Llibre. Rambla de Catalunya,
37 (19.30 hores).

Noves escenes, noves mirades 2015.
Cicle de creació escènica. La Dunda-
ció torna a convertir La Pedrera en
un punt de trobada de les arts per
donar espai al teatre contemporani.
El primer espectacle del cicle és La
máquina de la soledad, d’Oligor i Mi-
croscopia. 5 euros.

La Pedrera. Passeig de Gràcia, 92
(avui, 20 h, demà, 19.30 h i 22 h).

Jazz. Jam-session de jazz a càrrec
dels alumnes i mestres del grau supe-
rior del Taller de Músics. 4 euros.
JazzSí Club. Requesens, 2 (19.45 h).

Música BCN. D’on ve el flamenco. La
col·laboració entre l’Escola Superior
de Música de Catalunya i la xarxa de
centres cívics de Barcelona convida a
participar en un club per viure la mú-
sica per dins, un viatge sonor per la
història de la música.
Centre cultural Albareda. Albareda,
22-24 (20 hores).

Acords i desacords. Concert a càrrec
de Tere Galceran, flauta; Laia Besal-
duch, violí, i Raül Cañizar Bel, guitar-
ra. Ofereixen una combinació instru-
mental poc habitual que posa en re-
lació tres estils musicals diferents.
Centre cívic Sagrada Família. Proven-
ça, 480 (20 h). Gratuït.

Tintes carregades: humor i còmic en
temps de còlera. Debat amb el perio-
dista, guionista de còmics, escriptor i
presentador televisiu argentí Juan
Sasturain, l’escriptor català Andreu
Martín i el creador d’històries gràfi-
ques argentí Horacio Altuna.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299, entresòl (20 hores).

Descobreix Etiòpia i Bolívia. Presenta-
ció dels viatges d’Australphoto a Etiò-
pia i Bolívia. S'explicarà la ruta i es
mostraran espectaculars imatges.
Llibreria Horitzons. València, 149
(20 hores).

Jazz modern. Concert a càrrec de
l’Yves Brouqui Quartet.
Milano Cocktail Bar. Ronda Universi-
tat, 35 (21 hores).

enciSAT! Dintre d’aquest cicle, con-
cert a càrrec d’Andrea Motis, Joan
Chamorro Quintet&Rita Peyés, trom-
bonista de la Sant Andreu Jazz Band.
Sant Andreu Teatre!. Neopàtria, 54
(21 hores). 15 euros.

Microrelatet literari. En aquest caba-
ret, el col·lectiu Gilles de Rai proposa
un règim massiu.
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (21 h).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

P
erquart any consecu-
tiu la Pedrera es con-
verteix en l’espai del
teatre contemporani

que no programen les sales

convencionals. Un
teatre fronterer i
d’autor que no es
quedaenel tradici-
onal text, sinó que
sovint les seves
obres neixen a lesmateixes sa-
les d’assaig. Un teatre que beu
de la revolució de les arts escè-
niques dels anys setanta i que
moltes vegades s’allunya de la
ficció i fa que el que passa en
escena sigui real.
Jordi Fondevila, que va diri-

gir el desaparegut festival

NEO (Noves escenes obertes)
per al Lliure i l’Institut delTea-
tre i va programar-hi les últi-
mesgeneracionsdeneos, ha se-
leccionat per a la Pedrera les
obres del cicle Noves escenes,
noves mirades. Un Fondevila
que recorda que a les primeres

generacions de ne-
os–les quehan tin-
gut més populari-
tat– hi hauria gent
com Carles Santos
o La Fura dels

Baus, mentre que a les darre-
res se situarien creadors com
Roger Bernat, Angélica Lid-
dell, Nao Albet i Marcel Bor-
ràs. el Conde de Torrefiel o
Pere Faura.
Aquesta vegada Fondevila

ha seleccionat per obrir avui el
cicle la intimista La máquina

de la soledad, d’Oligor iMicros-
copía, un particular homenat-
ge a les cartes i el correu. El
dia 12 David Espinosa arribarà
amb Much ado about nothing,
les obres completes de Shakes-
peare en un sol espectacle pro-
tagonitzat per... figuretes. Di-

mecres 18María Jerez portarà
a la PedreraEl caso del especta-
dor, on unadona crea endirec-
te una pel·lícula de la qual ella
mateixa és espectadora. El 26
de febrer Jorge Dutor i Gui-
llem Mont de Palol interpre-
ten la performance ¿Y por qué
John Cage?, sobre el poder del
so de les paraules. Finalment
el 4 de març Ernesto Collado i
PieroSteiner donenvida a l’es-
bojarradaConstructivo, que va
triomfar a Tàrrega a cop d’en-
giny... i de maces.c

Ernesto
Collado i
Piero Steiner
en una
escena de
Constructivo
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LORENZO DUASO

TELÈFONS
ÚTILS

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

]La Fundació Catalunya La Pedrera programa per quart any un cicle
de creació escènica amb aquella mena de teatre que costa de veure a
les sales convencionals. Jordi Fondevila ha seleccionat peces que van
des de les obres completes de Shakespeare interpretades per figure-
tes fins a una divertida reflexió sobre la bombolla immobiliària.

‘NOVES ESCENES,
NOVES MIRADES’

La Pedrera
Fins al 4 de març

www.fcatalunyalapedrera.com

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