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no li agradava llevarse a les
cinc per anar a llaurar, però
avui estem prou educats per
adonarnos que moltes de les
feines que fem són absoluta
ment innecessàries iqueside
cidíssim no anarhi un dia, el
món continuaria funcionant
igual o millor”. “Graeber –diu

Yago– parla del
que sent l’indivi
duqueveuque la
seva feina és in
útil o no tan útil
com podria. Jo

he fet feines semblants en què
sabies que encara que t’esfor
cessisnoserviriaperares,que
estavesallàperunaestructura
queesva fer enel seumoment
i que demana que hi siguis no
saps ni per què. Quan vaig ex
plicar l’article als amics, tots
havien passat per situacions

semblants. Iaixòensvaportar
a l’espectacle”.
És una mena de cabaret la

boralonespresentencinchis
tòriesqueparlen,diu,d’aquest
món del treball “al qual tots
volemaccedir perquèno tenir
feinaésunproblema,peròque
no ens deixa fer esmenes a la

totalitat”. “Al teatre –conclou
l’autor–enspreguntemsi l’ac
tualéselmodelqueensconvé,
un model on hi ha feines in
útils, on baixa l’atur però amb
minijobs que fan que hi hagi
pobresa laclassetreballadora,
quede 10a 12 siguis taxista, de
12 a 4 cambrera i de 4 a 8 dis
senyadora gràfica. Feines que
per no servir no serveixen ni
pertenirunavidacòmoda,pe
rò que continuem fent perquè
ens han ensenyat que deixar
les és l’infern”.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Unarticlede l’antro
pòleg i activista
David Graeber
–autor delmolt re

comanable llibre En deuda
(Ariel)–haacabatconvertiten

una obra de tea
tre, en una mena
de cabaret labo
ral, una comèdia
gamberra titula
da, com l’article
del mateix Graeber, Sobre el
fenomende les feinesdemerda.
Un article que, explica Joan

Yago, dramaturg de la peça,
assenyalavaque“alaimmensa
majoriade la gent que treballa
no li agrada la seva feina, que
cosa no és nova, perquè al
camperoldelsegleXVtampoc
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Sobre les feines inútils

Una escena de
Sobre el
fenomen de les
feines demerda,
que presenta el
Tantarantana
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Àltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238

Barcelona ciutat

No digas queme conoces. Presentació
d’aquest llibre de Sergi Doria, a càr-
rec d’Ignacio Orovio, periodista de La
Vanguardia, i l’autor.
Llibreria Laie. Pau Claris, 85 (19 h).

SweetsCatalunya. Taller/conferència
a càrrec del Grup de Sweets, joves
amb diabetis.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entr. 2a (18 hores).

La Gran Pirámide, clave secreta del pa
sado. Amb motiu de la presentació
d’aquest llibre de Miquel Pérez-
Sánchez, l’autor xerrarà amb Gabriel
Ferraté Pascual, enginyer, Ferran Sa-
garra Trias, arquitecte i exdirector de
l’ETSAB (UPC), sobre els avenços ci-
entífics que van permetre a la civilit-
zació de l’Antic Egipte la realització
d’obres tan importants como la Gran
Piràmide de Khufu (Kheops).
Residència d’Investigadors CSIC. Hospi
tal, 64 (18 hores).

La permeabilidad jurídica a la diversi
dad cultural. Conferència a càrrec de
María Asunción Asín, professora de
dret internacional privat de la Univer-
sitat de la Laguna (Tenerife).
Institut Europeu de la Mediterrània (IE
Med). Girona, 20 (18.30 hores).

Kubala, més enllà de la llegenda. Con-
ferència a càrrec de Frederic Porta. El
periodista repassarà la biografia del
mític jugador, un esportista que va
ser capaç de convertir el Barça en un
equip guanyador i carismàtic.
Museu d’Història de Catalunya. Plaça de
Pau Vila, 3 (19 hores).

Apocalipsi uuuuuuuaaaaaaa. Presen-
tació d’aquest llibre, el diari de rodat-
ge d’Història de la meva mort, i pro-
jecció posterior de la pel·lícula.
CCCB. Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona. Montalegre, 5 (19 hores).

Dimonis. Apunts de Verdaguer a la ca
sa d’oració. Presentació d’aquest lli-
bre d’Enric Casasses, a càrrec de Pep
Paré i l’autor.
Església de Sant Pau del Camp. Sant
Pau, 101 (19 hores).

X Sessió de Lectures al Jardí. Silvia Ro-

dríguez, Oscar Pich i Silvia Aparicio
llegeixen un fragment de la novel·la
que estan escrivint i debatran sobre
la dificultat d’escriure.
Biblioteca Francesca Bonnemaison. Sant
Pere Més Baix, 7 (19 hores).

Qualsevolnit pot sortir el sol.Ambmo-
tiu dels 40 anys del gran àlbum de
Jaume Sisa, es presenta el llibre Jau-
me Sisa, el comptador d’estrelles, de
Donat Putx, amb Jaume Sisa i el mú-
sic Toni Olivé.
Biblioteca PoblenouManuel Arranz.
Joncar, 35 (19 hores).

Trencatenebres. Presentació d’aquest
llibre de Juli Alandes.
Casa del Llibre. Passeig deGràcia, 62 (19
hores).

El día señalado. Presentació d’aquest
llibre d’Enrique Vila-Matas amb una
conversa de l’autor i Oscar Carreño.
Biblioteca Agustí Centelles. Comte d’Ur
gell, 145 (19 hores).

La aventura de emprender desde la
ciencia. Inauguració del festival No-
vum, amb una conferencia a càrrec
de Javier GarcíaMartínez, director del
laboratori de Nanotecnologia de la
Universitat d’Alacant.
Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelo
na. Plaça Sant Jaume, 1 (19.30 hores).

Trobada amb un autor. Éléonore La-
loux parlarà del seu llibre Tengo Sín-
drome de Down… ¿y qué? Entrada
lliure. Traducció simultània.
Institut Francès. Moià, 8 (19.30 hores).

Jazz. Jam-Session amb els alumnes i
mestres del grau superior del Taller
de Músics. 4 euros amb consumició.
JazzSí Club. Requesens, 2 (19.45 h).

La casaBusquets, de lamoda tapissera
almodernismedecoratiu. Conferència
a càrrec de Teresa-M. Sala.
Palau Güell. Nou de la Rambla, 35 (20
hores). Gratuïta, reservar al 934725
775 o a palauguell.cat

Mittwochskino. Cine club Goethe. Pro-
jecció de la pel·lícula Halbe Treppe (A
media escalera), d’Andreas Dresen,
Alemanya, 2001, VOSE,
Institut Goethe. Roger de Flor, 224 (20
hores). Gratuïta.

!La companyia La Calòrica torna a l’atac i presenta al teatre Tanta
rantana una comèdia gamberra sobre el món del treball: ‘Sobre el
fenomen de les feines de merda’, amb dramatúrgia de Joan Yago,
direcció d’Israel Solà i amb Xavi Francés, Aitor GalisteoRocher,
Esther López, Marc Rius i Júlia Truyol com a protagonistes

‘SOBRE EL FENOMEN DE LES
FEINES DE MERDA’

Teatre Tantarantana. Flors, 22
Fins al 26 d’abril

www.tantarantana.com

TELÈFONS
ÚTILS

PROGRAMACIÓDEL FESTIVAL: Ludovico Einaudi (17/07) · Sopa de Cabra (18/07) · Leo Bassi (23/07) ·
Buenafuente & E. Galan + Berto Romero (24/07) · Els Joglars – VIP (25/07) · Faemino y Cansado (26/07) · Fito
y Fitipaldis (02/08) ·Companyia Elèctrica Dharma + Els Catarres (05/08) · TheOrchestra: formermembers of
E.L.O. (05/08) · Raimon (10/08) · Estrella Morente (11/08) · Kenneth Tarver (13/08) · Sara Baras (14/08) · Joan
Chamorro Quartet (16/08)· Spandau Ballet (18/08) · Sócrates, de Mario Gas (12/08) ·Ainhoa Arteta (19/08).

VENDAD’ENTRADES:A través dewww.festivalportaferrada.cat (selecciona el descompte de LaVanguardia a “Ver
Promociones”, introdueix el teu núm. de targeta de Subscriptor (no el núm. de Subscriptor) i selecciona els seients).

20% de dte. exclusiu al Festival Porta
Ferrada 2015 a Sant Feliu de Guíxols
NOMÉS DURANT 48H! (el 16 i 17 d’abril)

Descompte vàlid per a màxim 2 entrades per cada targeta de Subscriptor de La Vanguardia. Preu de les entrades sense descompte: a
partir de 10€ segons espectacle i localitat.

20Dte.

Ainhoa Arteta
Fito y
Fitipaldis

Sara Baras Sopa de Cabra

Raimon

Spandau Ballet

Exclusiu CLUB SUBSCRIPTORS

Més ofertes exclusives a www.subscriptorsdelavanguardia.com


