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constitució que ve de la dicta
dura i on l’esquerra que go
verna ha renegat del llegat
d’Allende i “cada vegada s’as
sembla més a la dreta”.
Així que La Resentida ha

creat un espai temporal inde
terminat en quèmodernsmi
nistres d’esquerradel present

intenten asses
sorar Salvador
Allende en els
seus últims dies
per tal de salvar
el seu govern i

canviar la història, la dictadu
ra, que s’acosta. Assessors
que semblen més interessats
a enlluernar amb les formes
que a convèncer amb les ide
es i que persuadeixen el pre
sident perquè faci el seu úl
tim discurs acompanyat de
nens, entre altres ocurrènci

es. “L’obra neix –diu Layera–
perquè necessitàvem mirar
enrere amb una mirada més
provocadora. En els últims
anys hi ha moltes mobilitza
cions socials a Xile. Treballa
dors, estudiants, minories se
xuals... Per primera vegada
s’aixequen contra l’esquerra

que ens governa, la que va re
cuperar la democràcia. De
nuncienquevivimunademo
cràcia pactada. I hem volgut
revisar moments històrics
per reflexionar. Fem pregun
tes incòmodes, també a
Allende, com ara per què ens
va ensenyar a somiar quan
aquests somnisnoerenpossi
bles. I parlemde l’actual clas
se política histèrica, sense
idees, tan pragmàtica que
semblen més assessors de
màrqueting que polítics”.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
l passat i el present
de Xile es fonen de
manera irreverent
–també l’últim dis

curs d’Allende des del palau
de La Moneda, bombardeja

da, amb un reg
gaeton de fons– a
La imaginación
del futuro, una
obra de la com
panyia xilena La
Resentida que des d’avui i
fins dijous es representa al
Teatre Lliure de Montjuïc
dins del festival Grec. Una
obra que barreja temps histò
rics per parlar sobretot de la
situació del Xile actual, on,
recorda el director de l’obra,
Marco Layera, tenen una
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Els croods. Projecció d’aquesta pel·lí-
cula infantil de Kirk De Micco i Chris
Sanders, Estats Units, 2013.
Cinemes Texas. Bailèn, 205 (16 h).

Bachcelona.Últimdia del festival amb
la sessió Bach en imatges, en la qual
es projecta Sunrise (1927), de F.W.
Murnau, un clàssic del cicle mut amb
música a càrrec de Mirjam Plas, flau-
ta, i Maria Alonso, piano (17 h, Fil-
moteca). Concert Le tendre amour, a
càrrec de solistes de la Beca Bach
2015 (20 h, capella de l’Esperança,
Palma de Sant Just, 2, 10 euros). I
com a cloenda del festival Bachmos-
feres, una trobada amb degustació
de vins Bach i música en directe (22
hores, pati del museu Frederic Ma-
rès, plaça Sant Iu, 5 euros).
http://bachcelona.com/

Les malifetes de l’Emil. Projecció
d’aquesta pel·lícula que tracta de
l’Emil i les seves aventures escrites
per l’escriptora sueca Astrid Lindgre,
a principis del segle XX. 7 euros.
Cinema Zumzeig. Béjar, 53 (18 hores).

Al vostre gust. La companyia Parking
Shakespeare representa a l’aire lliure
aquesta obra del dramaturg anglès
amb el públic al voltant dels actors.
Parc de l’Estació del Nord (19 hores).
Gratuïta.

Teatre i activisme social. Taula rodona
itinerant amb un representant de la
Cooperativa General Humana, Ada
Vilaró (Escena Poblenou), i Jordi For-
cadas (Forn de Teatre Pa’tothom).
Punt de trobada, davant el Mercat de les
Flors (19 hores). Lliure.

5a edició del Festival Barcelona, Gar
del, Buenos Aires. Classes de tango
obertes al públic i aptes per a totes
les edats i nivells.
Sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés del
Portal de l’Àngel (19 hores).

Música entre llibres. Concert a càrrec
de Morel, el qual es caracteritza pels
seus temes de lletres intimistes i so
càlid però que també arriba a ser a
potent.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(19 hores). 5 euros.

Bombes & Rumba. Sopar amenitzat
en directe per la formació gitana de
rumba Arrels de Gràcia.
El 300 del Born (de 20.30 a 22 hores).
25 euros, sopar i concert. Reserva prèvia
al 933102428.

13è San Miguel Mas i Mas Festival.
Concert inaugural d’aquest cicle a
càrrec de la Miles Tribut Big Band, di-
rigida per Joan Chamorro, i el seu es-
pectacle Sketches of Catalonia.
Palau de la Música (21 hores). De 15 a
38 euros.

Razz & Bounce. Hip Hop, R&B, dance-
hall, mashups, trap, twerk i més a la
festa dels dimarts, animada pels dj
residents Muly i Ches & Mime.
Sala Razzmatazz. Almogàvers, 122 (de
23.45 a 5 hores). 17 euros.

Barcelona

MATARÓ (Maresme)
Temps.Monòleg d’humor a càrrec de
Quim Masferrer, dirigit per Ramon
Fontserè, 16 i 18 euros.
Teatre Monumental. Riera, 165 (19 h).

Girona

PUIGCERDÀ (Cerdanya)
VI Festival Internacional de Cinema de
la Cerdanya. Projeccions de la secció
infantil (18 h). Projeccions de la sec-
ció Films Catalans (21.30 h). Gratuït.
Museu Cerdà. Higini de Ribera, 4.
http://filmcerdanya.cat/

Lleida

LLEIDA (Segrià)
Música al Pati. Dintre d’aquest cicle
de música en viu se celebra una tro-
bada d’acordionistes del Pirineu amb
Meritxell Gené, de Juneda (acordió i
veu), Enrique Telleria, de l’Uruguai
(bandonió) i Anatol Eremciuc, de
Moldàvia (acordió cromàtic).
Pati del l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Pla
ça Catedral, 2 (19.30 hores).

Tarragona

CAMBRILS (Baix Camp)
Jazz. Concert a càrrec de l’Stromboli
Jazz Duet, format per Raül Cid, piano
i veu, i Josué García, trompeta.
Plaça del Pòsit, 1 (20 hores). Gratuït.

!L’últimdiscurs radiofònic de Salvador Allende des del palau de La
Moneda, una al∙locució poètica i esperançadora enmig dels atacs
colpistes, és un delsmaterials principals ambquè treballa provocadora
ment la companyia xilena La Resentida a l’obra La imaginación del
futuro per parlar dels problemes actuals del seu país.

‘LA IMAGINACIÓN DEL FUTURO’
Teatre Lliure de Montjuïc

Passeig de Santa Madrona, 40
Del 28 al 30 de juliol

Lameva.barcelona.cat/grec
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Alta potència, baix nivell de
soroll i tres velocitats.

Silenciós, 3 velocitats,
oscil·lació i temporitzador.

Multifunció: refreda, purifica
i humidifica.

Per només Per només Per només

45
’95€

54
’95€

129
’95€

VENTILADOR DE PEU

16” SOGO

VENTILADOR DE PEU

29” SOGO

CLIMATITZADOR

D’AIRE PORTÀTIL SOGO
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