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Barcelona ciutat

Música japonesa. Sessió sobre la pràc-
tica i el context social de la música
tradicional japonesa: Gagaku i Noh.
Sala d’Actes del CSIC, Egipcíaques, 15
(18 hores).

El Barroc italià. Conferència a càrrec
de Pere Andreu Jariod.
Sala d’assaig de l’Orfeó. Palau de la
Música (18 hores). Retirar entrada a
les taquilles del Palau.

Picasso i l’abstracció. Yve-Alan Bois
imparteix la conferència magistral
que anualment organitza el Museu
Picasso de Barcelona en homenatge
al seu fundador, Jaume Sabartés.
Museu Picasso. Plaça Sabartés, 1 (19
hores).

People from Ibiza. Presentació
d’aquest llibre de José Corbacho i
Juan Cruz.
Casa del Llibre. Rambla Catalunya, 37
(19 hores).

L’Esmuc en concert. Concert d’estu-
diants de piano.
Aula orquestra de l’Esmuc. Lepant,
150 (19 hores).

Barcelona!. Presentació d’aquest lli-
bre de Grégoire Polet, amb Joan de
Sagarra i Sergi Pàmies.
Llibreria Jaimes. València, 318 (19 h).

‘Parirás con dolor’, perspectiva de gè-
nere i viabilitat; nous i vells drets. Con-
ferència a càrrec de Francesc Reina,
pedagog social.
Biblioteca Pública Arús. Passeig de
Sant Joan, 26 (19 hores).

El hambre. Presentació d’aquest lli-
bre de Martín Caparrós, a càrrec de
Pere Ortín i l’autor.
Llibreria Altaïr. Gran Via de les Corts
Catalanes, 616 (19 hores).

Un océano entre tú y yo. Presentació
d’aquest llibre d’Alexandra Roma.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19 hores).

De pel·lícula. Projecció de la pel·lícula
Inch'allah (Canadà, VOSC).
Centre cívic Cotxeres Borrell. Vilado-
mat, 2-8 (19.30 hores).

Cicle de dones directores. Projecció de
la pel·lícula Tres dies amb la família,
de Mar Coll (Espanya, 2009).
Centre cívic Fort Pienc. Pl. del Fort Pi-
enc, 4-5 (19.30 h). Entrada lliure.

Trobada amb un autor. Trobada amb
Lola Lafon, autora de La pequeña co-
munista que no sonreía nunca.
Institut Francès. Moià, 8 (19.30 h).

Dijous blues. The Blake Snakes pre-
senten el seu primer disc, Han git on
the wall.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (20 ho-
res). Gratuït, reservar 933-237-790.

ONCAal Palau. El sextet de l’ONCA Bà-
sic, Barrockers, ofereix un concert
amb obres de Charpentier, Händel o
Bach entre d’altres. 13 euros.
Palau de la Música (20 hores).

Música BCN. Viatge sonor per la histò-
ria de la música. Concert del Quartet
Aloma. Gratuït.
Centre cívic Navas. Navas de Tolosa,
312 (20 hores).

ClásicosHispanoamericanos. Presenta-
ció d’aquesta nova col·lecció, dedica-
da als autors llatinoamericans més
influents.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299, entresòl (20 hores).

El run-run del nyigo-nyigo. Concert de
Cabosanroque i Pierre Bastien.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7 (20 h).

Kaimerata Concert. Cicle Mendelssohn
IV. Els professors del Conservatori del
Liceu, Kai Gleusteen, Llums Claret i
Catherine Ordronneau, presenten el
concertMendelssohn: maduresa i ro-
manticisme.
Auditori Conservatori Liceu. Nou de la
Rambla, 88 (20 hores). 20 euros.

Panorama: Barcelona negra. El cicle
musical BCNmp7 arrenca la seva 10a
edició amb les actuacions de Sta, The
Slingshots i Dj Griffi. 7 euros.
CCCB. Montalegre, 5 (20 hores).

Concertsperquèsí. Concert a càrrec de
Joana Serrat. Gratuït, cal recollir en-
trades.
Centre cívic Urgell. Comte d’Urgell,
145-147 (20.15 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

P
aco Mir està triom-
fant a Madrid amb
els Bits de Tricicle,
però tot i així esmul-

tiplica als escenaris. Prepara

La ópera de cuatro
notas per als Tea-
tros del Canal, una
comèdia lírica con-
temporània per a
tota la família que
s’estrena el proper 8 d’abril. I
al mateix teatre madrileny
munta de nou des del proper
dia 20 una obra que va estar a
Barcelona la temporada passa-
da: Un jeta, dos jefes, que allà
es titularà Dos peor que uno. I
des d’avui dirigeix al teatre
Apolo del Paral·lel una comè-

dia d’un autor molt estimat
per a ell: FrancisVeber, el crea-
dor d’obres com El sopar dels
idiotes o Salir del armario. Un
autor que el 2013 va crear un
nou èxit, Cher trésor, que Mir
haconvertit ara enMaldita for-
tuna per a la seva estrena

teatral a Espanya.
Una obra que,

com d’altres que
ha adaptatMir, se-
rà bilingüe en cas-
tellà i català, i que

posa en escena l’actor David
Fernández –especialment co-
negut per haver encarnat Ro-
dolfo Chikilicuatre a Eurovi-
sió i que ja va protagonitzar El
sopardels idiotes–perdonar vi-
da –diu Mir– “a un home a
l’atur, desesperadíssim, al qual
han abandonat la dona i els

amics i que està cuidant el pis
d’un supermalvat perseguit
per Hisenda”. Efectivament,
Hisenda acudirà al pis –ata-
peït, per cert, d’absurdes obres
d’art contemporani de les
quals l’obra es burla amb acar-
nissament–, i això serà l’inici

d’una petita bogeria amb un
gran resultat: a aquest home
senseblanca que cuida laman-
sió se li acut que si li fessin una
inspecció d’Hisenda a ell ma-
teix, potser les coses canvia-
rien. Aconsegueix ser inspec-
cionat i tothom el comença a
veure de nou interessant pen-
sant que amaga diners. “Tor-
nen la seva dona i els amics
que el marginaven. La reflexió
deVeber és que l’important no
és tant tenir diners com fer-ho
veure”, assenyala Mir.c

Marta Capel
i David
Fernández
en una escena
de Maldita
fortuna
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TEATRE APOLO

TELÈFONS
ÚTILS

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

]Paco Mir dirigeix David Fernández, Marta Capel, Susanna Ga-
rachana, Carles Gilabert, Anna Gras-Carreño, Pep Miràs i Toni Sevilla
a ‘Maldita fortuna’, una comèdia del mateix autor que ‘El sopar dels
idiotes’, Francis Veber, que mostra que no és tan important tenir
diners com saber aparentar que es tenen.

‘MALDITA FORTUNA’
Teatre Apolo

Avda. Paral·lel, 59
Barcelona

www.teatreapolo.com

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