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emocionsd’unsnoisde trenta
anys que no tenen clar si vo
len jugar, si ho faran bé i
menys encara què volen fer
amb el seu futur– amb l’ac
tual situació política catalana
i espanyola, amb referències
simbòliques explícites.
Arribas, que forma part de

l’equip del Teatre Nacional
de Catalunya com a assessor
literari del director i membre
del comitè de lectura –allà ha
dirigit peces comMoro com a
país–, explica que li va propo
sar al director de La Seca,
Hermann Bonnín, “una obra
sobre el que està passant avui
anivell polític”. Perònoabor
dat directament sinó a través
d’“una farsa relaxada”, una
obra “hiperrealista” en la
qual el públic veu set escenes,

una per cada dia del viatge,
protagonitzades per quatre
jugadors de l’equip.
L’escenografia és, esclar,

l’autocar en el qual travessen
Europauns jugadors quepar
len molt de Catalunya “i de
com aquesta terra ha deixat
de ser fèrtil per a ells i l’esti
men sense saber per què l’es
timen”. A l’obra s’uneixen i
entremesclen, diu, crisis per
sonals i polítiques. I el nivell
de la política i el de la respon
sabilitat personal i “si aquesta
és activa onoper generar res
ponsabilitats polítiques”.
Inevitablement, Arribas ha
inclòs reflexions sobre el mè
tode terapèutic de Guardiola
per motivar els seus jugadors
utilitzant la implicació
col∙lectiva i emocional.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

La selecció nacional
de taiteitalija, un es
port absolutament
minoritari, es diri

geix amb autocar a jugar un
important partit a Alemanya.
Serà un viatge de set dies que
ha de servir per unir l’equip i
que estarà carregat d’emo
cions. Emocions col∙lectives.
Perquè Selecció, l’obra que
Albert Arribas dirigeix a La
Seca, barreja en aquest parti
cular viatge esportiu per Eu
ropa cap al “gran partit” –un
viatge que transcorre per
Avinyó, la cúpula de Barceló
a Ginebra i el camp de con
centració d’Auschwitz– el
component generacional –les

Una teràpia futbolística

Barcelona ciutat

57Ral∙li Internacional deCotxesd’Èpo
caBarcelonaSitges.Avui hi haurà una
exposició de cotxes imotos antics (de
10 a 17 h, davant l’Illa Diagonal) i
una altre de vehicles superesportius
de luxe (tot el dia, pg. de la Ribera).
www.rallyesitges.com

La premsa durant la II República i la
Guerra Civil. Xerrada a càrrec de l’his-
toriador Ricard Fernández .
La Premsa d’Aquelldia. Joaquín Costa,
44 baixos (12 hores).

Debat literari. Xerrada entre els es-
criptors Robert Coover i Juan Francis-
co Ferré.
Laie Pau Claris llibreria cafè. Pau Claris,
85 (12.30 hores).

Conciertem.Concert obert a tot el bar-
ri del Poble Sec i, en especial, a perso-
nes ambdiscapacitat intel·lectual vin-
culades a les entitats del territori per
tal que tothom pugui gaudir de con-
certs en què sonen versions de músi-
ques ben actuals i animades.
Centre cultural Albareda. Albareda, 22
24 (17 hores). Gratuït.

Fundación Manos Providentes de Cali,
Colòmbia. Concert solidari a favor
d‘aquesta fundació, a càrrec de l’Or-
questra de Corda Horsens Strins de
Dinamarca, dirigida per Grete Gra-
nernd, i l’Orquestra de Corda Nou
Barris, dirigidaperMaurici AlbásMar-
tínez. Aportació voluntària.
Església de Sant Gaietà. Consell de Cent,
293 (17 hores).

Up all night. Espectacle basat en El
somni d’una nit d’estiu, de William
Shakespeare, a càrrec de la compa-
nyia Els Mcgregor Teatre.
Centre cívic El Sortidor. Plaça del Sorti
dor, 12 (18 hores).

Deesses. Espectacle per a adults a càr-
rec de la Cia. La Pepa. Gratuït, entra-
da limitada a l’aforament de la sala.
Recollida d’entrades a partir de les
16.30 h a la recepció del centre cívic.
Centre cívic Barceloneta. Conreria, 19
(18 hores).

Club de Lectura Barcelona  Medellín.
Inici de la nova temporada d’aquest

club de lectura, amb el llibre de l’es-
criptor de Medellín, Jorge Franco El
mundo de afuera.
CCCB. Montalegre, 5 (18.30 hores).

Una hora de música a l’OCAB. Dintre
d’aquest cicle, concert a càrrec de
l’Heli Quartet,Miguel Vallés, saxòfon
soprano, Julián Álvarez, saxòfon alt,
Sergi Llopart, saxòfon tenor, i Alejan-
dro Ibáñez, saxòfon baríton.
Auditori Pepita Sellés. Entença, 218, en
tresol 4a (19 hores).

Coral primavera per la pau. Concert
solidari, a benefici del quart món. Di-
recció a càrrec de Xavier Rodon.
Parròquia Mare de Déu de Núria. Bon
Pastor, 7 (19 hores). 6 euros.

La espera. Representació teatral
d’aquesta obra de Marcela Terra.
La Casa de la Paraula. Rosselló, 154 (19
hores). 10 euros.

Eric Abril. Aquest jove artista, finalista
del programa La voz kids, interpreta
temes soul amb la seva rica veu, pe-
ces de piano i duets sorpresa.
Centre cívic Riera Blanca. Riera Blanca, 1
(19.30 hores).

50 movimientos de sudra para célula
flamenca + Durum Battle in Mardid.
Dos espectacles/perfomances a càr-
rec d’Ignacio Galilea i Susana Gou-
lart. 10 euros.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12 (avui i
demà, 20 i 21 hores).

Placeres de Afrodita. Sessió de contes
amb Numancia Rojas, cava, madui-
xes i xocolata negra.
La Casa dels Contes. Ramón y Cajal, 35
(20.30 hores). 9 euros.

Relacions, liposuccions i altres embo
lics. Contes per a adults a càrrec d’As-
sumpta Mercader. 6 euros.
Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobradi
el, 8 (20.30 hores).

7pecados. Ballet Flamenco en Femeni
no. Un espectacle de ball flamenc
contemporani i innovador. La música
de l’espectacle és electrònica però
respectant els palos flamencs i ha es-
tat creada especialment per a l’obra.
Almazen. Guifré, 9, baixos (21 hores).
11 euros.

!Albert Arribas dirigeix a La Seca Jordi Collet, Alberto Díaz, Albert
Prat i Joan Solé a ‘Selecció', una obra en la qual retrata una selecció
d’un esport minoritari que travessa amb autocar mitja Europa per
jugar a Alemanya. L’obra barreja la crisi generacional dels protago
nistes amb la situació política actual a Catalunya i Espanya

‘SELECCIÓ'
La Seca

Flassaders, 40. Barcelona
Fins al 5 d’abril
www.laseca.cat

LA SECA

Dos dels protagonistes de Selecció, que es representa a La Seca

6è Festival de Titelles de Barcelona.
Els titelles tornen a envair el Poble Es-
panyol de Barcelona aquest cap de
setmana. En total s’han programat
13 espectacles de 12 companyies, les
quals faran un centenar de funcions
entre les 11 i les 17 hores. Hi ha
espectacles de 10 minuts i d’altres
d’una hora de durada, alguns dels
quals es faran a l’aire lliure i d’al-
tres en diferents espais del
recinte.
Poble Espanyol de Montjuïc.
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia,
13, Barcelona. Avui i demà.
12 euros adult, 7 euros
nens de 4 a 12 anys, 33 eu
ros familiar (dos adults + dos
nens). www.pobleespa
nyol.com

Cinema. La programació infantil de la
Filmoteca programa aquest cap de
setmana Saving Santa / Al rescat de
Santa Claus, de Leon Joosen i Aaron
Seelman (2013, en català, 84 mi-
nuts). Un elf molt simpàtic però una
mica maldestre somnia unir-se a
l’equip de grans inventors que treba-
llen per a Santa Claus (avui demà, 17
hores). Als cinemes Texas, a les 16 h,
d’avui i demà, es projecta Animals
United, de Reinhard Klooss, que tam-
bé es pot veure demà a les 12 h, hora
en la qual també es projectaran Les
noves aventures de la Caputxeta Ver-
mella, de Mike Disa, Operació Caca-
huet, de Peter Lepeniotis, i Elmeu veí
Totoro, d’Hayao Miyazaki (totes do-
blades en català, 3 euros sessió).

Josep Maria Serra

!Som Espectacle Familiars, som la
TTP celebra aquest cap de setmana el
DiaMundial del Teatre per a la Infàn-
cia. Aquestmatí hi haurà les següents
activitats a la Garriga: Pilooota, de
Toc de Retruc, Els ocells deMadó
Fàtima, deMarduix, El guitarrista
més petit del món, de Txo Titelles, i
Golf, d’Artristras (d’11 a 14 h), i a
la tarda a Lleida: Embolic a la
granja, de La Baldufa, Rucs. La
maledicció del Bruixot, de La
Pera Llimonera, iMés enllà del
bosc, de Campi qui Pugui (de
17 a 20 h, pl. Esteve Cuito i

L’Escorxador). Demà almatí hi
haurà activitats a SantMartí de Tous.

Teatre per a la Infància
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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

XXI Festes de Sant Josep Oriol. L’As-
sociació d’Amics del Gegant del Pi or-
ganitza un any més aquestes festes
que transcorren a la plaça de Sant Jo-
sepOriol de Ciutat Vella, que van diri-
gides fonamentalment als nens. Avui
a les 11.15 h, es concentraran les co-
lles de gegants convidades, les quals

faran un cercavila, A les 13 h,
actuarà la secció infantil de
l’Esbart Català de Dansaires.
A la tarda hi haurà jocs, xo-
colatada i les Històries i
Atracaments de Perot Lo
Lladre. Diumenge a les
10.30 h, es tornaran a con-

centrar els gegants i fa-
ran un gran cercavila de
festa major i el Ball de

Gegants.


