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peça s’estrena avui a La Seca
Espai Brossa, on es represen
tarà fins al 8 de novembre.
BàrbaraMestanza dirigeix,

Paula Ribó és la responsable
del text, i Paula Malia, de la
música, tota de The Mamze
lles amb l’excepció d’un co
negut tema de Rocío Jurado.

Davant elles, a
l’escenari, cinc
actors –Enric
Auquer, Xavi
Torra, David
Menéndez, Edu

ard Tudela i Eric Balbàs, que
donen vida, tots, a diferents
generacions de dones d’una
família.Mestanza volia fer un
experiment, explicar una re
alitat femenina des de cossos
masculins. Ells interpreten
no tant intentant evocar do
nes com des de la seva pròpia

feminitat, diu la directora, i el
resultat és que “tot i que les
dones hi són sempre pre
sents, veient sempre homes a
escena acaben anul∙lantse, i
el quepesamésés allòdel que
estem parlant: què és la famí
lia al segle XXI, si té sentit, i
l’obranoacabaambrespostes

sinó amb preguntes en l’aire
que ens agrada deixar així”.
Davant els cinc actors, una

sola actriu,MeritxellTermes,
que encarnauna jove autora a
qui li encarreguen un projec
te teatral sobre la família i que
és la que idea tota la resta de
personatges femenins, amb
els seus condicionants, con
tradiccions, desitjos i autosa
botatges. “Parlem molt no de
la dona contra el món sinó de
la dona contra la mateixa do
na”, conclouMestanza.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

The Mamzelles tor
nen a l’atac. I
aquesta vegada ar
riben amb un fill,

diuen, que és enterament seu.
El trio integrat per Bàrbara

Mestanza, Paula
Malia i Paula Ri
bó torna al teatre
–el seu altre àm
bit, el més cone
gut, és lamúsica–
amb un muntatge entera
ment parit per elles. Tant,
que cap de les tres no apareix
a l’escenari: F.A.M.Y.L.I.A.
(Follamos Amando Mucho Y
Luego Intentamos Arreglar-
lo), una obra sobre el sentit de
la família al segle XXI des
d’un punt de vista femení. La
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El fill deTheMamzelles

Els actors de
F.A.M.Y.L.I.A.,
de The
Mamzelles,
que s’estrena
avui a La Seca

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

El Greco. L’enterrament del Comte
d’Orgaz. Conferència a càrrec de Jo-
sep M. Guanyabens i Rodón, metge i
historiador.
A.C.A. Provença, 542 esc. A  1r 3a
(17.30 hores).

Telemedicina aplicada a la diabetis.
Conferència a càrrec d’Isaac Levy, en-
docrinòleg.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entresòl 2a (18 hores).

La ciutadania liberal i elmulticulturalis-
me. Conferència a càrrec de Nasar
Meer, professor de polítiques socials
comparades i ciutadania a la Univer-
sity of Strathclyde, de Glasgow.
Institut Europeu de la Mediterrània (IE
Med). Girona, 20 (18.30 hores).

12è Festival de Cinema Colombià de
Barcelona. Projecció dels documen-
tals Buscando a Gabo, de Fernando
Bottía, 2007, i Totó, d’Héctor Francis-
co Córdoba, 2011. Presenta Rocío
CelisMora, cònsul de Colòmbia aBar-
celona, i Sandra Campos, directora
del Festival.
Casa Amèrica de Catalunya. Còrsega,
299 (19 hores). Gratuït.

No t’ho perdis: teatre.Dintre d’aquest
cicle Carme Portacelli i Albert Lladó
parlen de l’espectacle del Teatre Na-
cional Només són dones.
Biblioteca El ClotJosep Benet. Plaça de
les Glòries Catalanes, 3738 (19 h).

Berenar literari. Inici d’aquest cicle de
tardor amb Compromeses, d’Elisen-
da Albertí.
Llibreria del Born. Plaça Comercial, 12
(19 hores). 7 euros.

Jornades filosòfiques. Amb motiu de
la sessió inaugural d’aquestes jorna-
des, els economistes Yann Moulier-
Boutang i Cristina Carrasco intenta-
ran respondre la pregunta Per què
treballem?.
CCCB. Montalegre, 5 (19 hores).

AAAACCCV: sopa de lletres amb influ-
ència a les arts visuals. Conferència a
càrrec de JoanMinguet, president de
l’Associació CatalanadeCrítics d’Art, i
Nora Ancarola, presidenta de l’Asso-

ciació d’Artistes Visuals de Catalunya.
Modera Lluís Utrilla.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

Salvadoriana. Els gabinets de curiosi-
tats coma inspiracióde l’art contempo-
rani. Dintre del cicle L’àgora dels na-
turalistes, conferència a càrrec de Jo-
an Fontcuberta, artista.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

Cicle de Sensorialitat. Sensorialitat de
les emocions. Josep de Haro, doctor
en medicina i cirurgia general, parla
sobre si és possible viure sense emo-
cions.
Centre cívic Urgell. Comte d’Urgell, 145
147 (19 hores).

Música BCN: Música tradicional. Con-
cert a càrrec del Grup d’Improvisació
de Música Tradicional de l’Esmuc.
Centre cívic Vil∙la Florida. Muntaner, 544
(19.30 hores).

Cicle clàssica: de Bach al Jazz.Oriol Ro-
maní, clarinet, i Elena Lasco, piano,
interpreten obres de Bach, Weber,
Mompou, Prokofiev, Ravel, Damase i
Gershwin.
Institut d’Estudis Nordamericans. Via
Augusta, 123 (19.30 hores).

Festival Connexions. Gerard Masip
presenta el concert La influencia afri-
cana en América del Sur (patrones rít-
micos aplicados en la batería).
JazzSí Club. Requesens, 2 (19.45 hores).
5 euros.

El Cas Jamboree. Presentació
d’aquest llibre amb Pere Pons i Jordi
Pujol Baulenas, i concert amb el Pere
Ferré Trio. Entrada gratuïta, consumi-
ció no obligatòria.
Llibreria Calders. Passatge Pere Calders,
9 (20 hores).

Balboaneu. Espai dedicat exclusiva-
ment al ball Balboa. Gratuït.
Teatre Teatreneu. Terol, 26 (21.30 h).

Barcelona

ELMASNOU (Maresme)
El President Lluís Companys. Un crim
d’estat no resolt. Conferencia a càrrec
de Josep Cruanyes, advocat i historia-
dor.
Ajuntament del Masnou (20 hores).

!TheMamzelles torna al teatre parlant sobre la família al segle XXI des
d’una perspectiva femenina. Narrada, això sí, a través de cinc joves actors
que donen vida a diferents generacions de dones d’una família. Dones
imaginades per una jove autora que escriu una obra sobre les relacions
familiars en què projecta els seus records imalsons.

‘F.A.M.Y.L.I.A.’
La Seca-Espai Brossa

Flassaders, 40. Barcelona
Fins al 8 de novembre
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