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Humanitats que té un bar que
no funcionagairebé, li dónavi
da David Vert, mentre que la
sevaparella, laPaula, unadona
ecologista i compromesa que
actua tal com pensa i que es
preocupanonomésperladeci
sió sobre el test sinó per saber
d’on vénen els diners, és Dolo

Beltrán. La can
tant de Pastora
torna al teatre
quatre anys des
prés de les crisis
de parella de Res

no tornaràa ser comabans, tot i
que amésdesde famesos tam
béprotagonitzaelmonòlegPe
queñosdesastres yotrasvirgue
rías, que interpreta amb la gui
tarraenpetits locals.
Davant l’Hèctor i la Paula hi

ha una altra parella d’amics, la
que els proposa el test: el Toni

(David Bagés), que ha triomfat
econòmicament a la vida, i la
Berta (MimaRiera), unapsicò
loga de gran èxit mediàtic que
ésquihadissenyat laprovaper
a un estudi que està fent. Un
testque l’autorhapresde la re
alitat: del test Marshmallow,
creat als anys seixanta. En

aquest experiment s’oferia als
nens de donarlos una llami
nadura immediatament o dues
si s’esperaven vint minuts.
Seguint les seves trajectòries
vitalsposteriors, comprovaven
que els que tenien més au
tocontrol, els que sabien pos
posar la gratificació, tenien
mésèxit en lavida.A laMunta
ner, laprovadespullaràelsper
sonatges, els portarà a una de
cisió que els canviarà la vida i
qüestionarà les nocions d’èxit i
fracàs.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
a pregunta del test és
molt senzilla: què es
colliries, cent mil eu
ros ara mateix o un

miliód’eurosd’aquídeuanys?I
s’hienfrontenl’Hèctor i laPau

la, un matrimoni
que no passa pel
millor moment
econòmic, a El
test, que fins al 3
d’abril estarà en
cartell a la sala Muntaner. El
testés laprimeraobrade teatre
de Jordi Vallejo, que habitual
ment escriu per a populars sè
ries de televisió com La Riera,
Sin identidad o El cor de la ciu
tat. I l’encarregadadedirigirla
ésCristinaClemente.
A l’Hèctor, un llicenciat en
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DoloBeltrán fa el test

Mima Riera,
David Vert,
Dolo Beltrán i, al
fons, David
Bagés en una
escena d’El test
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Barcelona ciutat

Cómo conseguir el éxito personal.
Conferència a càrrec de Toni Navarro,
autor del llibreMi guía práctica hacia
el éxito personal.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).

Tavernaris. Directe a càrrec dels
Strombers.
Fnac La Maquinista. Passeig Potosí, 2
(19 hores). Gratuït.

Somiant en cocodrils. Representació
d’aquestes peces curtes de Txékhov a
càrrec de Miquel Bonet, Josep Maria
Mas i Blanca Pàmpols.
Auditori Teresa Pàmies del centre cívic
Urgell. Comte d’Urgell, 145147 (19 h).

IV edició Festival de Música. Concert-
conferència d’harmònica i pianoamb
l’Armonipiano Duo. Gratuït.
Sala d’actes Fundació Pare Esqué. Sant
Antoni Maria Claret, 5062 (19 hores).

Juvenicidio. Presentació d’aquest lli-
bre de José Manuel Valenzuela (Ned
Ediciones) i xerrada en record dels
43 estudiants desapareguts de l’es-
cola rural Raúl Isidro Burgos d’Ayot-
zinapa, a Mèxic.
Espai Contrabandos. Junta de Comerç,
20 (19.30 hores).

Jo? Moda curvy. Xerrada de la blogai-
re de justshootme.es i soycurvy.com
sobre les contradiccions de la moda.
Espai AnGram. Granja, 23 (19.30 h).

Divendres en Escena. La Cia. La Valen-
ta representa Iaia, un crit a la defensa
de la memòria històrica. 2,4 euros.
Centre cívic Casa del Rellotge. Pg. Zona
Franca 116 (19.45 hores).

Cicle Vidad’artista.Dins d’aquest cicle
es projecta la pel·lícula Renoir, de Gi-
lles Bourdos.
Institut Francès de Barcelona. Moià, 8
(20 hores). 4 euros.

Música>BCN. Viatge a través del jazz
manouche amb els Swingcaló.
Centre cívic Baró de Viver. Quito, 810
(20 hores). Gratuït.

Mazoni en concert. En aquest concert
especial, Mazoni repassa en solitari i

en clau acústica els temes cabdals de
la seva trajectòria.
El Born Centre Cultural. Sala Moragues.
Plaça Comercial, 12 (20 h). 10 euros.

Jazz&Groove. Veus en femení. Concert
a càrrec de Marina BB Face & The Be-
atroots. Gratuït. Reserveu al 934-
880-590.
Casa Elizalde. València, 302 (20.30 h).

Sons of Gutenberg. Inauguració
d’aquesta llibreria i galeria.
Sons of Gutenberg. Martínez de la Rosa,
51 (20.30 hores).

Orlando. Concert a càrrec de Natàlia
Miró doNascimento,Namina,ambel
seu primer disc, un projecte d’arrels
mestisses.
Centre cultural Albareda. Albareda 22
24 (20.30 hores).

Veus Pedrera endins. Concerts en
moviment pels espais de la Pedrera
amb el Quartet Mèlt, dirigit per Dani-
el Anglès.
La Pedrera. Passeig de Gràcia, 92 (21
hores). 12 euros.

Piazzola by Clazz. Concert d’aquest
duo format per Rémi Meurice (saxo
alt i clarinet) i Laura Gaya (violí).
Centre cívic La Sedeta. Sicília, 321 (21
hores). Gratuït.

L’Amor fora de mapa. Presentació
d’aquest llibre i el disc dels poemes
musicats del mateix llibre, amb Roc
Casagran, Mireia Vives i Borja Penal-
ba. Una festa nocturna plena de lite-
ratura i instruments.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(21 hores).

Hamaques. Dins d’aquest cicle, una
vintenademúsics d’orígens diversos i
residents a Barcelona reten home-
natge a Luis Alberto Spinetta (1950 -
2012), referent del rock argentí.
Centre cívic Parc Sandaru. Buenaventura
Muñoz, 21 (21 hores). 10 euros.

Advertència per a embarcacions peti-
tes. Representació d’aquesta obra de
Tenesse Williams, a càrrec de l’Asso-
ciació Teatral El Partiquí.
Centre cultural la Farinera del Clot. Gran
Via de les Corts Catalanes, 837 (avui i
demà, 21.30 hores). 7 euros.

!Dolo Beltrán, David Bagés, Mima Riera i David Vert protagonitzen
a la Sala Muntaner ‘El test’, una obra de Jordi Vallejo que posa en
joc dues parelles. A una els va molt bé a la vida i fan un experiment
amb l’altra, en una situació més precària: han de decidir si preferei
xen cent mil euros ara o un milió d’aquí deu anys.

‘EL TEST’
Sala Muntaner

Muntaner, 4. Barcelona
Fins al 3 d’abril

www.salamuntaner.com
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