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Barcelona ciutat

No al TTIP. Acte sobre el Tractat de
Lliure Comerç entre els EUA i la UE
(TTIP), a càrrec dels eurodiputats Lo-
la Sánchez i Ernest Urtasun, l’activis-
ta Esther Vivas i amb Àlex Guillamón,
coordinador de l’entitat Entrepobles.
Orfeó Martinenc. Avinguda Meridiana,
97 (19 hores).

La poètica catalana de la Primera Guer-
ra Mundial. Conferència recital a càr-
rec de Sam Abrams. Entrada lliure.
Fundació Joan Miró (19 hores).

1914. El món en guerra. Poetes a les
trinxeres. Conferència a càrrec de Bel
Clarck, poeta.
Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda.
Camèlies, 76-80 (19 hores).

Mulliers. Representació a càrrec de la
companyia EndinsArt. Ens situem en
un futur llunyà, on fa més de 300
anys el cromosoma Y va desaparèi-
xer de l’organisme humà. 12 euros.
Nau Ivanow. Hondures, 28-30 (avui i
demà, 21 h, diumenge, 19 h).

T'estimo (quasi sempre). Presentació
d’aquest llibre d’Anna Llenas.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19 hores).

Concerts familiars a L’Auditori. Presen-
tació d’aquests concerts de L’Audito-
ri de Barcelona, amb un petit tast del
que seran, música per a totes les
edats i per a tots els gustos.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).

El Perich sense caducitat. Presentació
d’aquest llibre de Jaume Capdevila
(KAP) i Raquel Perich.
Casa del Llibre. Rambla de Catalunya,
37 (19 hores).

La història de la guerra. Taula rodona
moderada per Juan Carlos Losada,
autor de De la honda a los drones.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(19 hores).

On the road. Dintre d’aquest cicle es
projecta Luna de papel, de Peter Bog-
danovich (Estats Units, 1974. VOS).
Centre cívic Fort Pienc. Plaça Fort Pi-
enc, 4-5 (19.30 hores). Gratuït.

Trobada amb un autor - cicle Mediter-
rani: escriptors de les dues rives. Pre-
sentació del llibre El sermón sobre la
caída de Roma, de Jérôme Ferrari.
Traducció simultània, en col·labora-
ció amb el Liceu Francès.
Institut Francès. Moià, 8 (19.30 h).

El nét del Vigilant. Celebració de la pu-
blicació d’aquest llibre amb Carles
Flavià, amic i exmànager de la Plate-
ria, i Manel Joseph, autor.
C.A.T. Centre Artesà Tradicionàrius.
Travessia de Sant Antoni, 6 (19.30 h).

Cicle de Cinema sobre Colòmbia. Pro-
jecció dels documentals Perdimos y
seguimos perdiendo y Desplazados ,
de Josep Lluís Penadès, que serà pre-
sent a la sala.
Cinemes Méliès. Villarroel, 102 (20
h). Gratuït.

Projecte Mut. La banda Aires Eivis-
sencs, encapçalada per Joan Barbé i
David Serra, presenta el seu nou tre-
ball, Idò.
El Born Centre Cultural. Plaça Comerci-
al, 12 (20 hores). 10 euros.

Mercedes Sosa, la voz de latinoaméri-
ca. Projecció d’aquest documental,
un viatge íntim al món de Mercedes
Sosa, la dona, l’artista i l’activista.
Aribau Multicinemes. Aribau, 8-10
(20 hores). 6 euros.

Xcèntric. Escoltant l’espai. Projecció
de tres films de Robert Beavers.
CCCB. Centre de Cultura Contemporà-
nia de Barcelona. Montalegre, 5 (20
hores). 4 euros.

I Cicle de gospel i Spirituals de Catalu-
nya. Concert amb el grup Mas Gos-
pel, dirigit per Carmen Ávila.
MEAM. Barra de Ferro, 5 (20.30 ho-
res). 14 euros.

La memòria i els Museus de la Memò-
ria. Taula rodona amb Rubén Chaba-
bo, director del Museo de la Memo-
ria de Rosario (Argentina), Jordi
Palou-Loverdos, director del Memo-
rial Democràtic de Catalunya, i Xavier
Antich, professor d’Història de les Ide-
es Estètiques a la Universitat de Giro-
na (UdG). Modera Antoni Traveria.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299, entresòl (20 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
a correspondència
amorosa entre Geor-
ge Sand –que seria
tambéamantdeCho-

pin– i el francèsAlfreddeMus-

set (1810-57), que
van mantenir una
relació passional i
exagerada, és a la
basedeNo feu bro-
mes amb l’amor,
una comèdia mordaç amb cai-
res de tragèdia. Una obra ple-
na de repressió i jocs perillo-
sos i quemalgrat la seva impor-
tància –GeorgBüchner escriu-
ria Leonci i Lena després de la
seva lectura–nohavia estat re-
presentada com corresponia a
Catalunya, la qual cosa el TNC

repara des d’avui amb la seva
posada en escena a càrrec de
Natalia Menéndez, directora
del festival d’Almagro i gran ex-
perta en el teatre deDeMusset.

Menéndez dirigeix un grup
d’actors catalans encapçalats
per Ramon Pujol, Anna Moli-

ner, Carles Mar-
tínez (acabat de
premiarambelCiu-
tat de Barcelona de
teatre), Ferran Ra-
ñé o Carmen Bala-

gué. Uns aristòcrates que men-
tre desenvolupen les seves pe-
nes i intrigues són observats
des de les altures –des d’una
xarxa– pel cor de l’obra, set ac-
tors circenses que representen
un poble que veu les bogeries
dels nobles: un pare vol casar el
seu fill amb la seva cosina i, en-

cara que no hi hauria proble-
ma perquè sempre han estat
molt units, ella ha passat una
temporada en un convent i
dubta si ha de casar-se amb
Déu. Ell li provocarà gelosia
amb una criada i la broma no
acabarà bé.

De Musset, diu Menéndez,
forma part de l’última genera-
ció del romanticisme, i aquí par-
la de “l’educació clerical, fèrria,
manipuladora”, però també
d’“una aristocràcia que no sap a
què atenir-se davant l’ascens de
la burgesia, una aristocràcia
classista que tracta els campe-
rols comaesclaus”. I de la joven-
tut, “una etapa meravellosa pe-
rò també violenta, perquè estan
preparats per ser, però no saben
qui són, ni tampoc se’ls permet
expressar la seva naturalesa”.c

Una escena
de No feu
bromes amb
l’amor, que es
representa al
TNC
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JOAN TOMÀS/TNC

TELÈFONS
ÚTILS

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

]‘No feu bromes amb l’amor’, una de les grans obres d’Alfred de
Musset, nascuda a partir d’una correspondència amorosa de l’autor
amb l’escriptora George Sand, puja des d’avui a l’escenari de la Sala
Petita del TNC dirigida per Natalia Menéndez i interpretada entre
altres per Ramon Pujol, Anna Moliner i Clara de Ramon.

‘NO FEU BROMES AMB
L’AMOR’

TNC. Sala Petita
Hasta el 22 de març

www.tnc.cat

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

AGENDA

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres .......... 900-123-505

Policia ............................................. 091
Guàrdia Civil .................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

Amorsquematen

Emergències .................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat .. 012
Sanitat respon .................................. 061


