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Barcelona ciutat

De què parla Lamborghini? Conversa
entre Valentín Roma, comissari de
l’exposició, i Xavi Ayén, periodista i
autor d’Aquellos años del boom
(RBA, 2014). 3 euros.
Macba. Plaça dels Àngels, 1 (19 h).

Classes de ball. Classes gratuïtes d’ini-
ciació al ball per a persones interessa-
des a conèixer com es treballa a l’es-
cola Bailongu.
Bailongu. Passatge d’Utset, 11-13 (de
10 a 12.45 h, i de 18 a 22.45 h).

La gran guerra va transformar Barcelo-
na. Conferència de David Revelles.
Centre cívic Vil·la Florida. Muntaner,
544 (10.30 hores). 5 euros.

Les fronteres del periodisme interna-
cional.Debat ambMartí Anglada, To-
ni Cruanyes, Jordi Pérez Colomé,
Sergi Vicente i Joan Solé.
Auditori de la Facultat de Comunicació
Blanquerna. Valldonzella, 12 (11 h).

Ràdio Interval en viu. Interpretació
d’An hour for piano (Una hora per a
piano), de Tom Johnson, per part de
Lluïsa Espigolé.
Fundació Antoni Tàpies. Aragó, 255
(17 hores).

La Passió d’Esparreguera. Imatges i
tres actors en viu. Xerrada a càrrec de
Francesc Alert.
Aca. Provença, 542, esc. A. 1er 3a
(17.30 hores).

Com interpretar analítiques i què fer si
valors nutricionals estan alterats. Con-
ferència de Marta Ros, nutricionista.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entr. 2a (18 hores).

Concert-presentació de l’Associació
Joan Manén. Recital a càrrec de Kali-
na Macuta, violí, i Daniel Blanch,
piano.
MEAM - Museu Europeu d'Art Modern.
Barra de Ferro, 5 (18.30 hores).

La senyoreta Keaton i altres bèsties.
Presentació d’aquesta novel·la de
Teresa Colom, a càrrec dels escrip-
tors Toni Vallès i Vicenç Villatoro.
Casa del Llibre. Rambla de Catalunya,
37 (19 hores).

Jam session. Jam organitzada pel de-
partament de jazz i música moderna
de l’Esmuc. Gratuïta.
Cafeteria la Llanterna de L’Auditori. Le-
pant, 150 (19 hores).

Orient-Occident face à la menace isla-
miste: L'Éclairage du Mercredi. Confe-
rència d’Emmanuel Razavi, antic re-
porter al pròxim i mitjà Orient.
Llibreria Jaimes. València, 318 (19 h).

Colòmbia: Narrativa actual i novel·la
negra. Conferència dels escriptors co-
lombians Laura Restrepo, Sergio Ál-
varez, i el director de Medellín Ne-
gro, Gustavo Forero. Modera Paco
Camarasa, comissari de BCNegra.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299, entresòl (19.30 hores).

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

Roller Coaster + Soliloq. La compa-
nyia Atempo Circ presenta aquestes
dues peces que juguen amb tres llen-
guatges: dansa, música i circ.
Casa Elizalde. València, 302 (20.30
h). Gratuït, reservar al 934-880-590.

BSW Balboaneu. Jam de balboa, gra-
tuïta i oberta a tothom. La música la
punxarà el DJ resident Lluís Vila.
Restaurant del Teatreneu. Terol, 26
(21.30 hores). Cal consumir.

Trobada amb un autor. Presentació
del llibre Si sólo me quedara una ho-
ra de vida, de Roger Pol-Droit. Entra-
da lliure, traducció simultània.
Institut Francès de Barcelona. Moià, 8
(19.30 hores).

AsociaciónNacional de Fotografía Ana-
lógica y técnicas afines. Presentació
d’aquesta associació a càrrec d’Enric
de Santos, president de l’ANFA.
Sala d’actes Arts Santa Mònica Centre
de la Creativitat. Rambla, 7 (19.30 h).

Melanie Klein. Seminarios de introduc-
ción a su obra. Diàleg entre Luis Mi-
nuchin, Dolors Cid i Carlos Tabbia, so-
bre El pensamiento de Klein y la clíni-
ca actual.
La Casa de la Paraula. Rosselló, 154
(20.30 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

C
omèdia, thriller i
reality show, tot en
un. Torna als esce-
naris barcelonins

un dels grans èxits del teatre

global,Pels pèls, de
Paul Pörtner, la
longeva populari-
tat de la qual no-
més ha estat supe-
rada als escenaris
per peces comLa ratera aLon-
dres o La cantant calba de Io-
nesco aParís:Pels pèls es va es-
trenar el 1980 a Boston i des
d’aleshores continua represen-
tant-se allà. I a mig món.
A Barcelona ha tingut ja

diverses vides i ara torna fins
al 6 d’abril amb un re-

partiment molt semblant al de
l’any 2006 –repeteixen Àlex
Casanovas, Pep Planas, Beth
Rodergas i Mercè Comes, i els
acompanyen Pep Sais i Jofre
Borràs– que és de nou dirigit
per Abel Folk.
L’argument? En una perru-

queriadelGaixam-
ple s’ha comès un
assassinat. I el pú-
blic jugarà un pa-
perdecisiuper tro-
bar el culpable,

que cada dia pot ser un perso-
natge diferent.
Per Abel Folk, Pels pèls és

una d’aquestes grans comè-
dies que està béque cada gene-
ració d’espectadors pugui veu-
re. “És un artefacte teatral fan-
tàstic, brutal, que trenca amb
totes les convencions tea-

trals”, subratlla. I recorda que
l’audiència ajuda els investiga-
dors a repetir el que ha succeït
perquè no es deixin res. “Els
espectadors són els que ma-
nen, diuen el que cal fer, és
una festa de la participació”,
afegeix. Una festa que obliga

els actors a improvisar cada
dia: “Lamillor improvisació és
la que està molt ben prepara-
da. Els actors tenen recursos
per respondre preguntin el
que preguntin”, diu el direc-
tor, que recorda que tot i així
hi ha qüestions quedesconcer-
ten. Per sort el mestre de ceri-
mònies és el molt experimen-
tat Àlex Casanovas. Una vega-
da acabada la investigació, el
públic vota cada dia qui creu
que és l’assassí, i s’interpreta el
final que l’audiència ha triat.c

Pep Planas,
Jofre Borràs
i Pep Sais
en una escena
de Pels pèls
al Condal

Si voleu publicar una activitat en aquesta pàgina o a l’agenda digital de La Vanguardia, entreu i creeu el vostre compte a: www.lavanguardia.com/agenda

DAVID RUANO

TELÈFONS
ÚTILS

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

]Una de les comèdies més longeves del teatre mundial torna a la
cartellera barcelonina. Dirigida de nou per Abel Folk i protagonitzada
per Àlex Casanovas, Mercè Comes, Beth Rodergas, Pep Planas, Jofre
Borràs i Pep Sais, ‘Pels pèls’, de Paul Pörtner, es representarà al
teatre Condal fins al proper 6 d’abril

‘PELS PÈLS’
Teatre Condal

Avda. Paral·lel, 91. Barcelona
Fins el 6 d’abril

www.teatrecondal.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

COMCONTRACTAR EL CREUER?

WEB: Entra a viatges.racc.cat i introdueix el codi VANG14 per a obtenir un descompte extra segons la naviliera.

Per a obtenir l’assegurança d’assistència en viatge gratuïta, envia un e-mail a viatges.atv-web@racc.es

AGÈNCIES DE VIATGES RACC: Presenta la targeta de Subscriptor de La Vanguardia

TELÈFON: Truca al 93 208 70 00 i identifica’t com a Subscriptor de La Vanguardia

Finsaun70%dedte.+Assegurançad’Assistènciaenviatge
de regalenelMESDELSCREUERSambRACCViatges

· Preus rebaixats fins a un 70%
· Paga ara un depòsit* de 60€ per passatger i sense despeses d’enviament
· Fins a 250€ de regal per afegir serveis addicionals
· Més avantatges addicionals: Paquet de Begudes, Crèdits a bord, etc.

Oferta vàlida durant el mes de febrer (de l’01/02/15 al 28/02/15) per al Subscriptor de La Vanguardia i els seus acompanyants, reservant
amb més de 60 dies d’antelació a la data de sortida. *No reemborsable. Consultar condicions a viatges.racc.cat.
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