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sense pedanteria,” explica
Jordi Prat i Coll, director del
muntatge.
I és que, després de l’argu

ment inicial, a Blau –que és la
producció pròpia d’aquest
any de la Sala Beckett, on es
representarà fins al 10 de
maig– “passa un incident que

farà que tot vagi
en una altra di
recció, potser
cap al més en
llà,” diu el direc
tor. Un fet que

farà que les pors dels prota
gonistes –encarnats per Ma
nel Barceló, Francesc Ferrer,
Berta Giraut i Pau Gómez
com a B– sorgeixin de sobte
en aquesta obra banyada per
la ironia i que va d’un cert re
alisme cap a l’oníric i el surre
al, el còmic i l’absurd: a tots

els protagonistes se’ls aparei
xerà el pare o la mare.
Un recordarà quan el van

fer tirarse a la piscina sense
saber nedar, un altre com es
pixava al llit i no estava a l’al
tura de les expectatives dels
seus pares, algú altre, com li
van prendre el peluix que

l’ajudava a dormir, un
d’aquells que ara floten al
marenunaobraque jugaamb
l’àmbit infantil pel que fa a
l’estètica però fuig de l’infan
tiloide. “Són gent que no ha
sabut col∙locar els seus trau
mes i s’agafen al seu ofici, a
feines útils en la societat però
que estan impossibilitats per
dur a terme: un és narcolèp
tic, ella té la síndromedel rat
penat... són inutilitats tràgi
ques però tan iròniques que
la gent riu”, conclou Prat.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

N it de Cap d’Any. El
mecànic d’un vai
xell carregat d’ós
sos de peluix que

hanaufragat va a la deriva en
mig de l’oceà. Parla per ràdio

amb la responsa
ble d’una unitat
de salvament.
Mentrestant, un
pilot travessa el
cel en helicòpter
per rescatarlo. És el boirós
punt de partida de Blau, una
obra de Ferran Joanmiquel
on la història és sobretot un
punt de partida per vehicular
les pors, desitjos, traumes i
fòbiesdels protagonistes i per
“ferse preguntes metafí
siques des del joc escènic,
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El documental delmes. Estrena del do-
cumental The special need, de Carlo
Zoratti, una road movie amb un ob-
jectiu especial: perdre la virginitat. Al
llarg del mes el documental es podrà
veure a nombroses sales catalanes.
Aribau multicinemes (20 h). 6 euros.
www.eldocumentaldelmes.com

Barcelona ciutat

Botigues Centenàries de Barcelona. El
Grup Pintors de Sant Andreu fa una
exposició de pintures en homenatge
a les botigues centenàries.
Centre cívic de Sant Andreu. Gran de
Sant Andreu, 111.

ClubdeLecturadelMuseuPicasso.Ses-
sió al voltant de La femme visible, de
Salvador Dalí, amb Vicent Santama-
ria de Mingo.
Museu Picasso. Plaça Sabartés, 1 (19 h).

Leopoldo Pomés. Flashback. En el
marc d’aquesta exposició, Leopoldo
Pomés mantindrà un diàleg amb el
cineasta i escriptor David Trueba.
Sala Gaudí, La Pedrera. Passeig de Grà
cia, 92 (19 hores). 3 euros.

Els llunàtics. Presentació d’aquest lli-
bre de Pep Prieto, el qual parla de
l’amistat d’infantesa, a càrrec de Jor-
di Basté, conductor d’El món a RAC1.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés del
Portal de l’Àngel (19 hores).

Per què hi ha tan poques enginyeres?
Reflexió sobre per què encara hi ha
tant poques vocacions femenines en-
vers l’enginyeria.
Tecnoespai. Bailèn, 68 (19 hores).

Tus deseos te están esperando. Pre-
sentació d’aquest llibre d’Alicia
Sánchez Pérez, editorial Sirio.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19 hores).

La tardadel senyorAndesmas.Presen-
tació d’aquest llibre de Marguerite
Duras.
Llibreria La Impossible. Provença, 232
(19.30 hores).

Lamúsica coma llenguatgede l’ànima.
Dins el cicle Diàlegs de Pedralbes, de-
bat entre Joan Vives i Jaume Radiga-
les.

ReialMonestir de SantaMaria de Pedral
bes. Baixada del Monestir, 9 (19.30 h).

Fundació Mies van der Rohe: Made in
Europe. Conferència a càrrec de la di-
rectora de la Fundació Mies van der
Rohe, Giovanna Carnevali.
IAAC. Pujades, 102 baixos (19.30 h).

III Cicle de Conferències del Palau
Güell. Eliseu Trenc Ballester pronun-
cia la conferència Alexandre de Ri-
quer, l’home polifacètic del modernis-
me.
Palau Güell. Nou de la Rambla, 3 (20 h).

LesDominiques.Aquest espectacle re-
flecteix la lluita i la rebel·lió dels se-
tanta a partir de la figura de sor Som-
riure, la monja cantant.
Teatre La Seca Espai Brossa. Flassaders,
40 (de dimecres a dissabte, 20 h, diu
menge, 18.30 hores). 15 euros.

Cinema. Preestrena de la pel·lícula
Bande de filles, de Céline Sciamma,
França, 2014, 1h 52, VOSE, amb Ka-
ridja Touré, Assa Sylla, Lindsay Kara-
moh i Mar Touré. Entrada lliure.
Institut Francès. Moià, 8 (20 hores).

Desigde llum id’ombra.Recital de po-
esia a càrrec de Jordi Serra i Garrido.
La Createca. Comte Borrell, 122
(20.30 hores).

Descarga Cubana. Música cubana
amb el grup Los Promiscuos del Son i
la cantant Telva Rojas. 8 euros amb
consumició.
JazzSí Club. Requesens, 2 (20.30 h).

Trikifesta. Música tradicional basca
amb components d’Emon, i trikitila-
ris. Gratuït.
Txoko de l’Euskal Etxea. Arc de Sant Vi
cenç, s/n (21 hores).

Shakespeare, la nodriza y su perro.
Monòleg escrit i interpretat per Veró-
nica Isola.
Nau Ivanow.Hondures, 2830 (de dijous
a dissabte, 21 h, diumenge, 19 hores).
12 euros.

Rock’n’Roll. Concert amb els The Full-
timefools, i dj Albert Rudemod & Re-
yes Torío.
La [2] de Apolo. Nou de la Rambla, 113
(21.30 hores). 8 euros.

!La Sala Beckett presenta fins al 10 de maig la seva producció
pròpia de l’any, ‘Blau’, una peça de Ferran Joanmiquel dirigida per
Jordi Prat i Coll en què un vaixell de peluixos naufraga la nit de Cap
d’Any. El seu mecànic va a la deriva mentre parla amb la dona d’una
estació de salvament i un helicòpter solca el cel per rescatarlo

‘BLAU’

Sala Beckett. Alegre de Dalt, 55
Barcelona

Fins al 10 de maig
www.salabeckett.cat
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