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guts del cel, una comèdia sobre
la cobdícia i sobre com traïm
els nostres ideals de joventut,
en què, a casa d’una parella
progre, comencen a aparèixer
diners misteriosament. Molts.
I comcaigutsdel cel.
Una comèdia que es presen

ta al teatre Condal protagonit

zada per Jordi
Bosch i Emma
Vilarasauienquè
actua també Car
lesMartínez com
amisteriós veí de

laparella iambAnnaBarrachi
na com a criada ucraïnesa del
matrimoni. De fet, l’actriu ha
hagut d’aprendre a xampurre
jar l’ucraïnès per al paper, que
Belbel ha hagut d’adaptar
perquè a l’original francès es
tractava d’una dona de fer
feines espanyola que la parella

amb prou feines entenia.
De fet, el director explica

que ha adaptat tota l’obra a la
realitat barcelonina, i ara el
matrimoniviual’Eixample.Isi
el protagonista original era un
socialista de l’èpocadeMitter
rand que creia que mereixia
una vida millor i molt més

còmoda de la que tenia –iròni
cament, Thiéry la va escriure
per a l’actor Pierre Arditi, un
socialista molt ric, recorda
Belbel–, aquí el director ha
jugat amb el nacionalisme.
Això sí: el to continua sent
surrealista i, amb molt d’ab
surd, la peça mostra que
perquè uns guanyin diners
d’altres els perden: “Els diners
nodesapareixen, es traslladen.
L’obra és una petita metàfora
del sistema capitalista”, con
clouBelbel.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Sergi Belbel tenia ganes
de tornar amuntaruna
comèdia amb Jordi
Bosch com a protago

nista després de l’immens èxit
d’El crèdit. I Emma Vilarasau,

una altra de les
protagonistes ha
bituals de les
obres deBelbel i a
més parella de
Bosch, tenia ga
nes de fer comèdia després
d’uns quants drames. Amés el
directorvoliaportaral’escena
ri alguna de les hilarants obres
del francès Sébastien Thiéry
que arrasen al país veí. I el
Grup Focus també anava dar
rere l’autor. Haventse ajuntat
elpai lagana,elresultatésCai-

DAVID RUANO
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Emergències ..................................... 112
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Sanitat respon .................................. 061

Policia .............................................. 091
Guàrdia Civil ..................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092
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Gas Natural ........................ 900-750-750
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Barcelona ciutat

La Barcelona del nou-cents: AdolfMas.
Videoinstal·lació de Blanca Giribet, a
partir d’imatges seleccionades d’en-
tre milers, del període 1900-1917.
Adolf Mas (1860-1936) va fer repor-
tatges de la vida de la ciutat de Barce-
lona, que actualment es conserven a
l’Arxiu Mas, que pertany a l’Institut
Amatller d’Art Hispànic.
MUHBA. Plaça del Rei (del 16 de setem
bre al 15 de novembre).

El no dels escocesos a la independèn-
cia. Presentació del llibre Archie Ro-
bertson tiene la palabra. Cómo los es-
coceses dijeron no a su independen-
cia, d’Alfons Luna, corresponsal de
l’agència France-Presse (AFP) a Lon-
dres. Hi intervenen Jordi Juste, direc-
tor de la col·lecció, Lluís Amiguet, pe-
riodista de La Vanguardia, i l’autor.
Librería Documenta. Pau Claris, 144 (19
horas).

Essential running: una nova manera
de córrer. Conferència a càrrec de Da-
vid Gonzàlez, psicòleg.
Biblioteca La SagreraMarina Clotet.
Camp del Ferro, 13 (19 hores).

Plataforma de adictos a la escritura.
D’allà on ningú busca, sorgeixen deu
autors que, amb les seves obres, bus-
quen remoure els fonaments del que
s’entén per escriptura.
Sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés de
l’avinguda Portal de l’Àngel (19 h).

La revolta de la Setmana Tràgica i la
ciutatdeBarcelona.Conferència a càr-
rec de Maria Gemma Rubí, doctora
en història per la UAB.
IEC. Carme, 47 (19 hores).

Transforma tu alimentación con Mont-
se Bradford. Presentació d’aquest lli-
bre de Montse Bradford.
Casa del Llibre. Passeig deGràcia, 62 (19
hores).

Les portes del Paradís. Presentació
d’aquest quadre del pintor IsidreMa-
nils a càrrec de Carles HacMor i Jesús
Martínez-Clarà.
Cercle Artístic de Sant Lluc. Mercaders,
42 (19 hores).

Veritats imentidesde l’OnzedeSetem-

bre. Conferència a càrrec de JosepM.
Vilarrúbia, divulgador de la història
de la ciutat.
Centre cívic El Coll  la Bruguera. L’Aldea,
15 (19 hores).

‘Els segadors’ del segle XXI. Taula ro-
dona per parlar de quin sentit té tenir
un himne que parla d’una guerra del
segle XVII quatre segles després? Hi
intervenen JaumeAyats, historiador i
musicòleg, Jordi Martí, director de la
revista 440Clàssica, i Josep M. Mu-
ñoz, director de la revista L’Avenç.
Caldria plantejar-nos la necessitat
d’un nou himne?
El Born Centre Cultural. Plaça Comercial,
12 (19 hores).

Les religions a Catalunya. Presentació
d’aquest llibre coordinat per Josep-
Lluís Carod-Rovira, a càrrec de Josep-
Lluís Carod-Rovira, Guillem Correa,
Jorge Burdman, Mohamed Elghai-
douni, Antoni Matabosch i Lluís Pa-
gès.
Llibreria Jaimes. València, 318 (19 ho
res).

Trobada amb un autor. Trobada amb
Lydie Salvaire, autora de No plorar,
on explica la història de la sevamare,
la Montse, nascuda en un poble prop
de Lleida, que el 1936, amb 15 anys
acabats de fer, se’n va a Barcelona
ambel seu germà anarquista. L’auto-
ra dialogarà amb Fabrice Bentot, pro-
fessor de literatura.
Institut Francès de Barcelona. Moià, 8
(19.30 hores).

Estiu àrtic: Islàndia. Inauguració
d’aquesta exposició de fotografies de
David Pérez Hens.
Casa Elizalde. València, 302 (19.30 h).

Mundo ilustrado. Presentació
d’aquest llibre de Marta Rodríguez
Bosch, ed. Gustavo Gili.
Llibreria Abracadabra. General Álvarez
de Castro, 5 (19.30 hores).

Jazz. Jam session a càrrec dels alum-
nes imestres del grau superior del Ta-
ller de Músics. 5 euros.
JazzSí Club. Requesens, 2 (19.45 h).

BSW -Balboaneu. Com cada dimecres
jam exclusiva de Balboa.
Teatre Teatreneu. Terol, 26 (21.30 h).

!Emma Vilarasau i Jordi Bosch es posen a les ordres de Sergi Belbel
per protagonitzar Caiguts del cel, una comèdia de Sébastien Thiéry,
que va causar sensació durant els darrers premis Molière francesos
apareixent nu a la cerimònia davant la ministra de Cultura per de
nunciar la situació de precarietat que viuen els autors.

‘CAIGUTS DEL CEL’
Teatre Condal

Av. Paral·lel, 91. Barcelona
www.teatrecondal.cat
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1.r Memorial Jordi Farré
Dissabte 10/10/2015

Plácido García / Josep Canet 2015

Vine a pedalar amb nosaltres a la 1.ª cursa de BTT en memòria de Jordi Farré
el proper 10 d’octubre, a Sant Quirze del Vallès

Inscripcions fins al dia 20 de setembre - Regal d’una samarreta tècnica
i Botifarrada. Preu inscripció: 15 €


