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passa. Comença amb un recor
regut per la seva biografia, una
confessió a l’espectador que
podria serunasessiódepsicoa
nàlisi,diuBermejo.Amés,asse
nyala, hi ha un home que el vol
contractar per a la televisió per
fer cada dia una actuació d’un
minut, sempre la mateixa, al

seu late show. “El
pallasso es va in
dignant pensant
de què ha servit
tota lasevatrajec
tòria, i així l’es

pectador descobreix qui és. I la
pregunta que li sorgeix al pa
llasso és ‘què hi faig, aquí’, ‘què
hi fem, aquí’. Passem per alt
aquesta reflexió dient ‘he
d’anar aquí i ara allà’, però, què
hi fem, aquí?”, espreguntaBer
mejo,quereconeixquel’obraté
força d’existencialista i que al

final hi ha una reflexió sobre
què és veritat, mentida i reali
tat, “perquè realitat també són
els somnis”, adverteix.
I tot en un espectacle molt

viu,quecadavespreésdiferent.
“És un viatge a la felicitat, a
l’alegria, volem que la gent en
surti en positiu, amb ganes de

seguir caminant, capa l’horitzó
però caminant. És una reflexió
sobre com n’és de necessari el
móndelcirciunhomenatgeala
paraula pallasso”, assenyala.
Per cert, que el minut del pa
llasso és el que ha de represen
tar per al productor però tam
bé, com apunta l’obra, el minut
que salva la vida: el públic que
hiveuunpallassoesquedadins
lallumetad’unsomriurei,quan
menys s’ho espera, apareix al
migdelseumónlaveudeChar
lieRivel: “Uhhhh”.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Ha rebut tota mena
de ditirambes de la
crítica madrilenya
i des d’avui fins

diumenge el muntatge es pot
veure per fi, encara que breu

ment,aBarcelona,
alTeatreLliurede
Gràcia:ésElminu-
to del payaso, un
monòleg de José
Ramón Fernán
dez desbordat de vida per l’ac
torLuisBermejo.
Un monòleg dirigit per Fer

nandoSotoenelqualunpallas
so espera pacientment el seu
torn en un fossat durant una
funció benèfica d’un festival
d’homenatge al circ. Serà l’ex
cusa per explicar tot el que li
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FP dual a Alemanya. Xerrada sobre
la formació professional dual a Ale-
manya.
PIJ SarriàSant Gervasi. Brusi, 5161 (18
hores).

‘Com entendre l’amor masculí. L’amor
és una cosa seriosa. Tothom vol trobar
la seva ànima bessona’. En aquesta
conferència es donaran unes quantes
pinzellades bàsiques sobre com es
pot trobar el millor amor possible. La
Mercedes, la ponent, d’una manera
desenfadada, sense pretensions i
amb humor, presentarà els diferents
tipus d’homes.
Casal Can Travi. Av. del Cardenal Vidal i
Barraquer, 45 (18.30 hores).

‘Si te llaman Mercedes’. Presentació
d’aquest e-book d’Alicia Rodríguez-
Martos.
Casa del Llibre. Passeig deGràcia, 62 (19
hores).

Jesús Moncada. Cementiris de Barce-
lona i la revista Sàpiens organitzen
una conferència en memòria de l’es-
criptor Jesús Moncada conduïda pel
periodista Ernest Folch.
Museu d’Història de Catalunya. Plaça de
Pau Vila, 3 (19 hores).

‘México: ¿un país silenciado por la vio
lencia?’Conferència a càrrec de Pablo
Sierra del Sol, Antoni Gutiérrez-Rubí i
Paty Godoy.
Llibreria Altaïr. Gran Via de les Corts Ca
talanes, 616 (19 hores).

El Documental del Mes. Projecció del
documental Grècia: reinventar-se
per sobreviure, d’Elena Zervopulu,
2014, 78 minuts, VO subtitulada en
català.
Biblioteca Agustí Centelles. Comte d’Ur
gell, 145 (19 hores). Gratuït.

‘Transformar la ira en calma interior’.
Presentació d’aquest llibre de Mike
George, i taller de meditació a càrrec
de Pilar Quera, de l’associació Brah-
ma Kumaris Barcelona.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).

‘Neu, óssos blancs i alguns homesmés
valents que els altres’. Presentació

d’aquest llibre de Mònica Batet, a
càrrec de Pilar Argudo, periodista i di-
rectora del programa Punt de llibre
de la Cadena Ser.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(19 hores).

‘Des polars dans l’Egypte ancienne?
Morts violentes, conspirations,
vols...’. Conferència a càrrec de Lili
Ait-Kaci, conferenciant dels Musées
Nationaux.
Llibreria Jaimes. València, 318 (19 ho
res). 5 euros.

‘Los inuit. Cazadores del Gran Norte’.
Francesc Bailón presenta el seu llibre.
Llibreria +Bernat. Buenos Aires, 6
(19.30 hores).

‘Deriva actual de la política criminal i
de seguretat de l’Estat’. Conferència a
càrrec d’Anaïs Franquesa (advocada
i membre d’Irídia-Centre per la
defensa dels drets humans) i Antonio
Sánchez Gómez (secretari judicial).
Ecoconcern Innovació Social. Carders
12, principal (19.30 hores).

Clàssicaa laReialAcadèmia. Concert a
càrrec d’Anton Serra, flauta travesse-
ra, i Jaume Torrent, guitarra.
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts
de Sant Jordi. Passeig Isabel II, 1 (20 ho
res). 15 euros.

30’ de Clàssica.Una estona demúsica
amb el Cuarteto de Cuerda Palau (vi-
olins i violoncel).Mozart i Haydn amb
instruments històrics.
Artte. Muntaner, 83 (20 hores).

‘Dret per a no juristes a l’ICAB. La hipo
teca: com dormir amb l’enemic a ca
sa?’. L’advocat Roger Pla exposa els
drets i deures que es contreuen quan
se signa una hipoteca.
Col∙legi de l’Advocacia deBarcelona.Ma
llorca, 283 (19 hores).

Barcelona

SABADELL (Vallès Occidental)
El Documental del Mes. Projecció del
documental Grècia: reinventar-se
per sobreviure, d’Elena Zervopulu.
2014, 78 minuts, VO subtitulada
en català.
Biblioteca Vapor Badia. De les Tres
Creus, 27 (18.30 hores).

!Luis Bermejo protagonitza des d’avui fins diumenge al Teatre
Lliure de Gràcia ‘El minuto del payaso’, un homenatge al pallasso,
als actors i al circ. Una obra existencial i vitalista on un pallasso
espera pacientment la seva actuació en una gala benèfica, repassa
la seva trajectòria i es pregunta el més bàsic: ‘Què hi faig, aquí?’

‘EL MINUTO DEL PAYASO’
Teatre Lliure de Gràcia

Montseny, 47. Barcelona
Fins al 24 de gener

www.teatrelliure.com
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