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Grec i que ara aterra a la Sala
Beckett, que encara segueix a
la seva seud’AlegredeDalt en
espera del seu nou local a Po
blenou.
Cincactorsa lesordresd’Is

rael Solà donen vida a dotze
personatges de tres històries
que s’entrecreuen i que aca

ben confluint:
una dona a qui
acomiadend’una
feina on fa molts
anys que treba
lla,unhomeaqui

la seva parella deixa després
d’unadècadajunts iunesatra
cadores de pa sucat amb oli
que volen abandonar la vida
criminal i fer alguna cosa de
granvalor.
Per l’autor de la peça, Joan

Yago, el bluf al que fa referèn
cia el títol “és tot en conjunt,

però no fem l’obra per dir que
la vida és un bluf i que això és
motiu de depressió, sinó que
ens hem adonat que la vida és
un bluf i ho hem de celebrar,
volem convertir la insatisfac
ció en energia positiva i pren
dre’ns lescosesqueenspoden
semblar una estafa com una

provocació per continuar en
davant”. De fet, els personat
ges de l’obra decideixen can
viar les seves vides i això, ex
plica, en alguns casos les
millora i en d’altres les acaba
empitjorant. Però, assenyala,
“el que intentem compartir
amb l’espectador és que la fe
licitat no la trobaràs en els al
tres o en les coses que tens, en
què et truquin d’una gran fei
naoaparegui l’amorde la teva
vida, sinó en comet planteges
aquesta vida”.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

La companyia La Ca
lòrica creuque la co
mèdia i una bona ra
ció demala bava són

els ingredients ideals per par
lar dels temes realment im

portants. Lanova
comèdia de La
Calòrica és Bluf,
una obra sobre la
insatisfacció que
viu l’actual gene
racióquerondaelstrentaanys
i que no troba res del que els
havienpromès,peròtambéde
la insatisfacció general d’una
societat en què tothom vol el
que no té i on triar, i per tant
renunciar,éscadavegadamés
difícil.Unmuntatgequejavan
dur a terme el passat festival

ALBA LAJARÍN
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Insatisfacciógarantida

Una escena
de Bluf, de la
companyia
La Calòrica, que
es representa a
la Sala Beckett

Emergències ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ... 012
Sanitat respon .................................. 061

Policia .............................................. 091
Guàrdia Civil ..................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres ......... 900-123-505

Gas Natural ........................ 900-750-750
Fecsa-Endesa ...................... 902-536-536
Manyà 24 h ....................... 93-446-59-59

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238

Barcelona ciutat

L’ètica de la transparència en l’era de
les macrodades (Big Data). Seminari
d’investigació impartit per Derrick de
Kerckhove, Visiting Professor de l’IN3
(Università di Napoli Federico II, Ità-
lia).
Edifici UOCTibidabo. Avinguda Tibida
bo, 3943 (d’11 a 13 hores).

L’evolució del 3D en els estudis d’ar
quitectura i interiorisme. Jornada tèc-
nica gratuïta organitzada pel Campus
Professional de l’Escola Sert i FX Ani-
mation - Barcelona 3D School.
COAC. Plaça Nova, 5 (de 12 a 14 hores).

La gestió del patrimoni modernista
avui dia: experiències i visió de futur.
Taula rodona sobre la gestió del mo-
dernisme català i visió de futur. Hi in-
tervindran Lluís Bosch, responsable
de la Ruta del Modernisme de l’Insti-
tut del Paisatge Urbà, Isabel Vallès,
gestora cultural de Cases Singulars, i
Judith Pi i Riubrugent, directora de
comunicació del Palau de la Música.
Modera Carme Clusellas, directora
del Museu de Girona.
Casa Lleó iMorera. Passeig deGràcia, 35
(18.30 hores). Formulari d’inscripció a
www.uic.es

Setmana de portes obertes de l’escola
Mariló Casals. Durant aquesta setma-
na l’escolaMariló Casals ofereix cada
tarda tres xerrades gratuïtes i d’altres
activitats a preu reduït al voltant del
món esotèric i el creixement perso-
nal. A les 18 h, Tarot Para Dummies,
a les 19 h, Astrología, Dinero y Profe-
sión, i a les 20 h, El Chamanismo en el
Siglo XXI.
Escola Mariló Casals. Muntaner, 121,
1.º 2.ª (de 17 a 21 horas).

Homenatge a AnthonyQuinn. Lorenzo
Quinn presenta La strada i parla del
seu pare Anthony Quinn en el marc
de l’homenatge que li dedica la Fil-
moteca de Catalunya. 3 euros.
Filmoteca de Catalunya. Plaça Salvador
Seguí, 19 (18.30 hores).

Parlem amb... Xerrada sobre el llibre
Set de saviesa. Sabor, saber i salut de
l’aigua de mar, de Pedro Manrique,
amb Lluís Prats, Joan Bramona i Isa-
bel Celma.

Biblioteca Vapor Vell. Passatge Vapor
Vell, s/n (19 hores).

Paràlisi cerebral, una realitat descone
guda.Conferència inaugural d’aques-
ta exposició de fotografies d’Emilio
Gómez a càrrec d’Esther Jolonch i
Olaortua, directora de la FCPC i de
l’equip dels Serveis Educatius.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (19 ho
res).

Laberintia. Presentació d’aquest lli-
bre de Josep Otón, a càrrec d’Eulàlia
Solé, sociòloga i escriptora, Ester Ro-
mero, comunicadora, Jesús Ballaz,
autor de narrativa, i l’autor.
Casa del Llibre. Rambla de Catalunya, 37
(19 hores).

Quarhis,Quadernsd’Arqueologia iHis
tòriade la Ciutat deBarcelona.Presen-
tació del número 11 d’aquesta publi-
cació.
Muhba. Plaça del Rei (19 hores).

Periplo. Presentació d’aquest llibre
de Josep Fullà Bombardó. Un viatge
amb retorn en el qual el personatge
central reprènunaexpedició explora-
tòria al Pacífic.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
l’avinguda Portal de l’Àngel (19 h).

Wishna. El jardín de las luces. Presen-
tació d’aquest llibre de J.D. Kaplan.
Casa del Llibre. Passeig deGràcia, 62 (19
hores).

Encara Déu? Nova activitat del cicle
Diàlegs de Pedralbes, amb JuandeD.
Martín Velasco, Andrés Torres Quei-
ruga i Francesc Torralba. Confirmar
assistència al correu electrònic:
pedralbes@fragmenta.cat
ReialMonestir de SantaMaria de Pedral
bes. Baixada del Monestir, 9 (19.30 ho
res).

L’Ésser estimat. Presentació d’aquest
llibre d’Evelyn Waugh.
Laie Pau Claris llibreria cafè. Pau Claris,
85 (19.30 hores).

Dijous de jazz. Música amb el Gorka
Benítez Trio (Gorka Benítez, saxo, Da-
ni Pérez, guitarra, i David Xirgu, bate-
ria).
El Foro. Princesa, 53 (20.30 i 22.15 ho
res).

!La jove companyia La Calòrica torna a l’atac amb una de les seves
comèdies plenes de mala bava: ‘Bluf’. Una obra sobre la insatisfac
ció que recorre a una societat que ho vol tot –i especialment a la
generació que ronda els trenta anys, que no té res del que els havi
en promès– a través de tres històries creuades que acaben confluint.

‘BLUF’
Sala Beckett

Alegre de Dalt, 55. Barcelona
Fins a l’11 d’octubre
www.salabeckett.cat
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