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ons, silencis i ombres de la
gent que estimem”, diu
l’autor.
Com en altres ocasions, el

protagonista de l’obra és l’ac
torPauRoca,cordelaproduc
tora Sixto Paz i que a més
aquestavegadas’atreveixadi
rigir el muntatge. Roca dóna

vida en escena a
un estudiant
d’Història amb
una nòvia –en
carnada per Vic
ky Luengo– que

resulta ser la filla del seu pro
fessor, Miquel Gelabert. “Les
relacions entre ells intenten
serparal∙lelismesde relacions
que he trobat en lameva vida,
plenes d’incògnites, com un
historiador davant d’un docu
ment”, diu Vilanova. Però a
més de les seves relacions hi

haunatramaparal∙lela, ladela
mort de l’historiador Marc
Bloch a mans dels nazis, que
suposadament va ser heroica,
encara que els que la relaten
no la van veure, i que el perso
natgedeRoca investiga.
En tot cas, és unhomenatge

aBloch,que,recordaVilanova

–que justament és estudiant
d’Història–, va reflexionar so
bre l’ofici d’historiador. I va
assenyalar que no es tractava
d’explicarnomésbatalletesde
reis i de generals, sinó d’estu
diar les vides dels homes i les
seves consciències: com són
elséssershumans. “Enaquest
sentit, lahistòriatéunaconne
xiómolt importantambel tea
tre, perquè també és una ma
nera d’entendre unamicami
llor com són les persones”,
conclouel joveautor.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
a jove productora
Sixto Paz torna a la
sala Beckett, en la
qual els últims anys

ha aconseguit èxits com Pul-
mons i L’efecte. Però aquesta

vegada tornaamb
una proposta
moltpersonal, es
crita per un dels
membres de la
companyia: hIS-
TÒRIA,deJanVilanovaClau
dín, una obra sobre què és la
història i sobreunhistoriador,
Marc Bloch, afusellat pels na
zis. Però també un muntatge
sobre l’amistat, l’amor, el
compromíshumà i “sobre fins
a quin punt podem arribar a
entendre els anhels, emoci
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Barcelona ciutat

Conde Harry Kessler. Diario (1893
1937). Presentació d’aquesta antolo-
gia a càrrec del seu responsable, José
Enrique Ruiz-Domènec, Raúl Gabás,
traductor, i Anna Caballé, especialis-
ta en literatura autobiogràfica.
La Central. Mallorca, 237 (19.30 h).

Funcions obertes. Representació de
dues obres a càrrec d’alumnes de
quart curs de l’especialitat d’interpre-
tació de l’Institut del Teatre: El coro-
nel ocell, Songs of a new world (18
hores) i La cavalcada sobre el llac
Constança (20.30 hores).
Institut del Teatre. Pl. Margarida Xirgu,
s/n. Gratuïtes. Funcions fins diumenge.

Recull de curts del taller d’audiovisu
als. Projecció dels curts realitzats en
el taller d’audiovisuals de l’Espai de
Gent Gran de Sant Antoni.
Centre cívic Cotxeres Borrell. Viladomat,
28 (18.30 hores).

Mi armario. Presentació d’aquest lli-
bre de Mayte Blanco.
Casa del Llibre. Passeig deGràcia, 62 (19
hores).

Estimar omorir... el teu futur depèn de
tu. Conferència a càrrec de Carme
Monegal.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés del
Portal de l’Àngel (19 hores).

Barcelona i els pobles agregats. Josep
M. Vilarrúbia, divulgador de la histò-
ria de la ciutat, explica com eren els
pobles d’Horta, Sant Andreu, Sant
Martí i Gràcia abans d’agregar-se a
Barcelona.
Centre cívic El Coll  La Bruguera. L’Aldea,
15 (19 hores).

El cacau del món pobre (cultiu) al món
ric (consum). Conferència a càrrec
d’Olivier Fernández, director de l’Es-
cola de Pastisseria de Barcelona, Mu-
seu de la Xocolata, amb motiu de
l’exposicióMés a prop: Coneixement,
compromís i cooperació.
Biblioteca Sant GervasiJoan Maragall.
Sant Gervasi de Cassoles, 85 (19 hores).

Barcelona Circus. Presentació
d’aquest llibre de Xavier Coromina
sobre l’història del circ a Barcelona, a

càrrec d’AntonM. Espadaler i l’autor.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(19 hores).

Filosofia per a la vida quotidiana. Dins
el cicle Diàlegs de Pedralbes, debat
entre amb Mónica Cavallé, doctora
en filosofia i màster en ciències de les
religions, i Francesc Torralba, doctor
en filosofia i teologia, catedràtic de fi-
losofia de la URL. És necessari confir-
mar l’assistència al correu electrònic
reservesmonestirpedralbes@bcn.cat
o al telèfon 932-563-427.
ReialMonestir de SantaMaria de Pedral
bes. Baixada del Monestir, 9 (19.30 h).

Farselona. Presentació d’aquest web-
doc sobre el Barri Gòtic.
Casa Elizalde. València, 302 (19.30 h).

Charlotte. Trobada amb l’escriptor
francès David Foenkinos, autor
d’aquesta novel·la sobre Charlotte
Salomon, pintora alemanya d’origen
jueu, morta a Auschwitz.
Institut Francès. Moià, 8 (19.30 hores).

Flors dels Pirineus. Presentació
d’aquesta guia de Farell Editors a càr-
rec de l’autor, Àngel Hernández Car-
dona.
Llibreria Horitzons. València, 149 (20
hores).

Guillem Roma i amics. Guillem Roma
mostra un resum de la seva trajectò-
ria amb la Camping Band Orchestra,
acompanyat de col·laboracions amb
músics afins. 10 euros.
El Born Centre Cultural. Sala Moragues.
Plaça Comercial, 12 (20 hores).

Xcèntric, el cinema del CCCB. Projecció
d’Escultures de llum, de Barry Gerson,
un dels grans realitzadors del cinema
experimental americà.
CCCB. Montalegre, 5 (20 h). 3 euros.

Barcelona

SANT CELONI (Vallès Oriental)
El secret del meu turbant. Nadia Ghu-
lam, supervivent de la bogeria afga-
na, presenta el seu llibre. Nadia Ghu-
lam neix el 1985 a l’Afganistan i dels
11 als 22 anys es va fer passar pel seu
germà mort per sobreviure.
Biblioteca L’Escorxador. Passeig de la
Rectoria Vella, 10 (19 hores).

!La jove productora Sixto Paz torna a la càrrega a la sala Beckett
amb una proposta molt personal: ‘hISTÒRIA’, escrita per Jan Vilano
va Claudín i dirigida per Pau Roca, que a més la protagonitza al
costat de Vicky Luengo i Miquel Gelabert. Una obra sobre la història,
sobre l’historiador afusellat Marc Bloch i sobre entendre els altres.

‘HISTÒRIA’
Sala Beckett

Alegre de Dalt, 55. Barcelona
Fins al 21 de febrer

www.salabeckett.cat
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