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trajecte al vagó com un temps
malgastat, sense importància.
I sense gaudirne malgrat que
sumicentenarsd’horesa l’any.
Desconeixent –l’espectador
ho sap des del començament–
que el tren on tots tres s’inten
ten conèixer entremolts equí
vocsacabaràdescarrilant.

Albert Pérez
Hidalgo, Miquel
Segovia i Mònica
Almirall, els tres
membres funda
dorsdelacompa

nyia Atresbandes, protagonit
zenalaSalaHiroshimadelPo
ble Sec fins al dia 28 aquesta
obra amb la qual han viatjat
per mig món, inclosos Tehe
raniKosovo,onvaserpremia
da, i que, expliquen, utilitza el
viatge i el tren com ametàfora
de lesganesd’anaraun llocdi

ferent,comametàforadelcan
vi personal i social. Una obra
pera laqual van tenirdos refe
rents inicials molt clars: la no
vel∙la El túnel, de Friedrich
Dürrenmatt, on un tren entra
en un túnel i ja mai no surt i
ningú a l’interior, excepte un,
nosen’adona, i lapel∙lículaEu

ropa, de Lars von Trier, que
també transcorre en un tren i
estàpresididaper laveuomni
potentdel seunarrador.
Locus amoenus –que en llatí

significa lloc amè, idíl∙lic– re
flexiona,diuen, sobre lanostra
inesgotable recerca del para
dís i la necessitat d’aprofitar el
present. “Ens agrada pensar
quepotseraquest llocmillorel
pots trobar llegint un llibre,
passejant... o mirant per la fi
nestradeltren”,conclouPérez
Hidalgo.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Acaben de tornar
d’una exitosa gira
detressetmanespel
RegneUnit –on tor

naran, al Camden People’s
Theater de Londres, a comen

çaments de
març– i ara la jove
companyia cata
lana Atresbandes
torna a represen
tar a Barcelona
Locusamoenus.Ésunaobraen
què els tres protagonistes, tres
desconegut que es troben en
unbreutrajectedetren,esmo
uenentreelbadallde lamono
toniaquotidianailaincansable
recerca del seu particular pa
radís personal. Oblidantse de
viure elmoment. Vivint el seu

ARXIU
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Desconeguts enun tren

Albert Pérez
Hidalgo,Miquel
Segovia i
Mònica Almirall
en una escena de
Locus amoenus

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

La música contemporània per a piano.
Concert comentat a càrrec d’Elisa
Vázquez.
Aula del cor de l’Esmuc. Lepant, 150 (16
hores). Entrada lliure.

Festival CaraB.Avui i demà se celebra
aquest festival de cultura musical in-
dependent de Barcelona. Avui actu-
en Los Punsetes, Yung Beef (PXXR
GVNG), Extraperlo, Le Parody, Beach
Beach, beGun dj Set i Baywaves.
Fabra i Coats. Fàbrica de Creació. Sant
Adrià, 20 (avui i demà entre les 18 i la 1
h). Un dia, 12 euros; tots 2, 20 euros.

En la boca del lobo. Espectacle infantil
recomanat a partir de3anys, a càrrec
de la cia. Titiriteros de Binéfar.
Sala La Puntual. Allada Vermell, 15 (18
hores). 9 euros.

Blues, americana, folk & rock. Concert
amb Fulgurita (Clara Pagan, veu;
Héctor Martín, guitarra; Pasto Martí,
baix). 14 euros.
Museu Europeu d’Art Modern, MEAM.
Barra de Ferro, 5 (18 hores).

El concepto de ideología en Žižek. Neil
McMillan explica de manera amena
com el filòsof, sociòleg, psicoanalista
i crític cultural eslovè S. Žižek aborda
la idea d’ideologia.
Espai Contrabandos. Junta de Comerç,
20 (18.30 hores).

Domus. Actuació en directe de Sílvia
Pérez Cruz, i signatura de discos.
Fnac Triangle. Plaça Catalunya (19 h).

Grangalad’òpera.Àries i duets d’òpe-
ra amb més de deu veus en directe
de diverses procedències, sota la ba-
tuta del pianista Ricardo Estrada.
Casa Golferichs. Gran Via de les Corts Ca
talanes, 491 (19 hores).

Escritores frente al mundo editorial:
edición y autoedición. Debat amb els
escriptors i professors Lluc Berga, Jo-
sé Ignacio García Martín, Patricia Ló-
pez-Ortuño, Luis Merlo i Gemma Sol-
sona. Modera Ana Marín Udapillet.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).

LaMisión. Tot-Història Associació Cul-

tural organitza un cinefòrum a partir
de la pel·lícula La Misión, de R. Joffé.
Pati Llimona. Regomir, 3 (19 hores).

Trajectes llargs per a embarcacions pe
tites. Enric Ases proposaunmosaic de
microhistòries en clau tragicòmica
sobre l’èpica del ridícul.
Auditori Teresa Pàmies del centre cívic
Urgell. Comte d’Urgell, 145147 (19 h).

#Booksessions.Nou vespre demúsica
italiana, llibres i ambient relaxat a la
llibreria, ambWagner Pa.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(19 hores).

La geografía se mide con la punta de
los zapatos. Ambmotiu de la publica-
ció del seu llibre Cansasuelos (Libros
del K.O.), l’escriptor i periodista An-
der Izagirre conversa ambPereOrtín i
Mario Trigo.
Llibreria Altaïr. Gran Via de les Corts Ca
talanes, 616 (19 hores).

Schubert i Montsalvatge. Recital amb
la jove soprano mexicana Ana
Schwedhelm i el pianista Rubén Fer-
nández Aguirre.
Casa Bartomeu. Jardí dels Tarongers.
Ràbida, 5 (19.30 hores). 7 euros.

Hip hop. Urban dance, popping i
break dance amb els Funky Brothers.
Centre cívic Navas. Navas de Tolosa, 312
(20 hores). Taquilla inversa.

Lulamae Blue. Concert a càrrec de Le-
ticia Martín, guitarra i veu; Alejandro
Tamayo, contrabaix, i Eduard Bala-
guer, bateria.
Centre cívic Sagrada Família. Provença,
480 (20 hores).

Khol. Aquesta banda s’estrena amb
versions d’èxits punk-rock.
Centre cultural Albareda. Albareda, 22
24 (20.30 hores).

Pinzellada Flamenca. Recital amb el
guitarrista Pau Figueres.
Centre cívic Besòs. Rambla Prim, 8789
(21 hores). 7 euros.

Rock clàssic. Concert a càrrec del mú-
sic de la Corunya Richi García, acom-
panyat pel guitarrista Carlos Campoy.
La Sonora de Gràcia. Riera de Sant Mi
quel, 59 (22 hores). 6 euros.

!La monotonia quotidiana, la recerca incansable d’un paradís
personal i la necessitat de gaudir del moment present es barregen a
‘Locus amoenus’, de la companyia Atresbandes. Es tracta d’una obra
amb la qual acaben d’anar de gira pel Regne Unit i on tres descone
guts es troben en un tren que no saben que acabarà descarrilant.

‘LOCUS AMOENUS’
Sala Hiroshima

Vilà i Vilà, 67. Barcelona
Fins al 28 de febrer
www.hiroshima.cat

TELÈFONS
ÚTILS

- Sistema de filtració d’aigua.
- Gran potència d’aspiració (en sec i humit).
- Filtre HEPA rentable: no necessita bossa.
- Control de velocitat variable.
- Accessoris: raspall per al terra, escombreta de
goma d’aigua, broquet per als racons, raspall de
tela i raspall plomall.
- Mides: 45 x 37 cm.

- Purificador d’aire amb filtres HEPA.
- Ionitzador i emissor d’ozó.
- Desinfecta l’ambient i destrueix les partícules que
desprenenmales olors.
- 2modes de velocitat i temporitzador d’1 a 8 hores.
- Inclou comandament a distància.
- Superfície d’actuació: 40m2.
- Potència: 40W.
- Dimensions: 40 x 14 x 34 cm.

79’95 €
Per tan sols

699€

Per tan sols

69’95 €
299€

GENERADOR D’OZÓ PURIFICADOR D’AMBIENTS ASPIRADOR DE SÒLIDS I LÍQUIDS
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TRUCA AL

902 996 838
PER FER LA
COMANDA

Consulta les bases completes de la promoció a www.seleccionlavanguardia.com

COM POTS ACONSEGUIR ELS PRODUCTES

COMPRA QUALSEVOL PRODUCTE

AMB
TAN SOLS4
CUPONS

Descobreix més productes a
www.seleccionlavanguardia.com

FES LA COMANDA ARA!

Fes la comanda de forma ràpida i senzilla trucant al902 996 838
o a través de www.seleccionlavanguardia.com.
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 17.00 h; dissabtes, diumenges i festius de 10.00 h a 14.00 h.
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Emplena aquesta cartilla amb 4 dels cupons que es publicaran al llom de La Vanguardia.2
Rep-los còmodament a casa 3 dies després de fer la comanda (excepteelmatalàs).
Contra reembossament: has d’abonar l’import que s’indica més les despeses d’enviament corresponents
a cada producte, que seran de 6,95 €,* IVA inclòs (excepte per el matalàs, el balancí i una butaca, per als
quals les despeses d’enviament seran de 19,95 €,* IVA inclòs, i dues butaques, per a les quals les despeses
d’enviament seran de 39,90 €,* IVA inclòs), i la cartilla correctament emplenada amb els 4 cupons. Si la
compra s’ha fet en línia i s’ha pagat amb targeta de crèdit, només hauràs de lliurar la cartilla quan rebis
el producte.
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*Despesesd’enviamentvàlidesnomésperaEspanya,excepteles illesBalears,Canàries,CeutaiMelilla.

Enganxa aquí el cupó
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