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Barcelona

LA CONSERVACIÓ DE LES
OBRES D’ANTONI TÀPIES
A LES SALES D’EXPOSICIÓ
En aquesta xerrada s’explicarà
quines són les mesures que es
prenen a la fundació per assegurar
la conservació de les obres d’art
exposades. Es parlarà dels passos
previs a l’exposició: embalatge,
transport, manipulació i la figura
del correu. També es tractarà el
tema del control de les condicions
ambientals: temperatura, humitat
i claror.
FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES. C/ ARAGÓ, 255

A PARTIR DE LES 18 h. GRATUÏT

ESPECTACLE TEATRAL
‘ALGUIEN VIENE’
Una comèdia. Gairebé, una tra-
gèdia. Grotesca. L’obsessió per
mantenir els éssers amb vida.
Una obra contra natura més
enllà del desig i de la solitud.
Algú arriba. Algú se’n va.
CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR. PLAÇA DEL

SORTIDOR, 12. 19.30 h - 20.15 h. GRATUÏT

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

ESPECTACLE TEATRAL
‘THE CO-WORKING’
Espectacle d’humor improvisat.
Una iniciativa empresarial amb
un objectiu clar: intentar fracassar
el mínim. Un espectacle que forma
part del cicle El Raval és Teatre i
que va a càrrec d’Olga Molona,
Ionai Ramírez, Jordi Semper, Al-
bert Rodríguez i Dani Ramírez.
CENTRE CÍVIC DRASSANES. C/ NOU DE

LA RAMBLA, 43. 20 h - 21 h. GRATUÏT

‘LACRIME, SOSPIRI E AMORE’
AL CICLE DIJOUS CONCERT
Als anys vuitanta del segle XIX,
Alessandro Parisotto va publicar

Arie antiche. Aquesta antologia
és, encara avui, la porta d’entrada
de molts estudiants del cant als
gustos antics. Un recital de les
àries antigues més cèlebres, amb
una formació molt original:
soprano, arpa, flauta i piano.
Amb imatges i traducció.
CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA

DE BARCELONA. C/ BRUC, 110

20 h - 21 h. GRATUÏT

MATTEOMIZERA I
BERNAT CATALÀ EN CONCERT
En aquest concert es podrà veure
el violinista italià Matteo Mizer i el
pianista Bernat Català compartir
escenari per interpretar conjunta-
ment obres de Rota, Xostakóvitx
o Grèbol. Un repertori dedicat
als segles XX i XXI.
CENTRE CÍVIC URGELL

C/ URGELL, 145. 20 h - 21 H. GRATUÏT

CONCERT ‘LOVE IN SYRIA’
Love in Syria és el projecte del
guitarrista Ahmad Diab i la so-
prano Aseel Massoud, que amb
aquest espectacle volen ensenyar
al món la riquesa de la cultura
i la música del seu país, Síria.
AUDITORI DEL CONSERVATORI DEL LICEU

C/ NOU DE LA RAMBLA, 88

20.30 h. 10 €

PROJECCIÓ DE ‘NAMRUD
EL PROBLEMÀTIC’, DE FERNANDO
ROMERO FORSTHUBER
Namrud, un nom que fa al·lusió
al personatge bíblic que va cons-
truir la torre de Babel, és la his-
tòria d’un esperit lliure que viu
enmig d’un dels conflictes
polítics i territorials més antics
i complexos del món.
CENTRE CÍVIC ATENEU FORT PIENC

PL. FORT PIENC, 4-5.

19.30 h - 21.15 h. GRATUÏT
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La Sala Beckett aborda el populisme neoliberal amb ‘Els ocells’,
que reprèn una comèdia grega sobre la democràcia de fa 25 segles

D’Aristòfanes aTrump

ANNA FÀBREGA

Una escena de l’obra Els ocells, de la companyia La Calòrica, a la Sala Beckett

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Lacomèdia i lademocrà-
cia són, com a mínim,
família. Ho assegura
Joan Yago, una de les

ànimesde lacompanyiaLaCalò-
rica.Ihoraona:“Hihaunaproxi-
mitat històrica entre els dos con-
ceptes.Lacomèdiad’Aristòfanes
Els ocells s’estrena [el 414 a.C.]
50 anys després del discurs de
Pèricles en què s’etiqueta què és
la democràcia. Només mig segle
després, els autors ja estan rient-
sede lademocràcia i criticant-la,
demaneraquealmenyssóncosi-
nes”, diu somrient.AraYago iLa
Calòrica reprenen a la Sala Bec-
kett aquesta comèdia embogida
d’Aristòfanes, lasevaidea, laseva
estructura, lasevallibertatextre-
ma, i gairebé res del seu text, per
reflexionar sobre la democràcia
avui. Aquest viatge els ha acabat
portant, inevitablement, al món
del populisme actual. En con-
cret, al del populisme neoliberal
queencarnaTrump.
Yago, premiat amb el Max a

l’autor revelació per Fairfly, re-
corda la premissa d’Aristòfanes
amb què han construït la seva
pròpia versió d’Els ocells: “És la
història de dos atenesos que vi-
uenalanovaAtenesdemocràtica

is’atipendelaburocràcia,els im-
postos i lesnormatives, idecidei-
xenmuntar-s’hopel seucompte.
Són dos homes adinerats a qui la
democràcia no els fa cap gràcia i
decideixen crear el seu propi
món. Al voltant dels ocells. Nos-
altres utilitzem només aquesta
estructurade conte.Amés,Aris-
tòfanes és molt lliure escrivint i
col·loca un usurer de l’època al
costat d’Hèrcules o d’un perso-
natge històric que fa cent anys
que és mort. I aquesta llibertat

formal ens ha inspirat per crear
unespectacle insospitat”.
“És un espectacle queparla de

l’egoisme,perquèalsprotagonis-
tes lademocràciacomapoderde
lamajoria, del poble, no els inte-
ressa. I nosaltres traduïm aquest
egoismealpopulismeneoliberal,
a com personatges poderosos
utilitzen la terminologia de la
lluitadeclasses, fins i totmarxis-
ta, el bé comú, per fer creure a la

comunitat que treballen pel be-
nefici de tots, quan ho fan pel
propi. Avui el president dels
Estats Units és multimilionari i
diu que portarà el govern com
una empresa. El personatge
d’Episteté, el nostre líder po-
pulista, no és una metàfora de
ningú en concret, però sí de tots
ells, d’una gran barreja de gent
que avui diu que fa política, però
sónempresarisque treballendes
de l’empresa privada”, prosse-
gueixYago.
Israel Solà, director del mun-

tatge, explica que una obra com
la d’Aristòfanes havia d’interes-
sarLaCalòrica: “Ensagradapar-
lar de qüestions polítiques, con-
temporànies,iperquèlacomèdia
és on ens sentimmés còmodes”.
És una comèdia que en aquest
cas hanportat a un llocmolt em-
bogitiaunritmefrenètic.Aixòsí,
els protagonistes ara no són ate-
nesossinóeuropeusdepoderad-
quisitiu elevat farts d’impostos i
reglaments. I fugen i es troben
uns ocells al bosc. “Conversen
amb ells. I volen crear un regne
dels ocells. Es pregunten com
s’ha de parlar a la gent a qui no
s’ha adreçat mai ningú, quines
són les seves problemàtiques.
Però noper arreglar la seva vida,
sinó per convertir-los en el seu
exèrcit”, conclouSolà.#

“El líderpopulistade
lanostraobranoés
unametàforadeningú
enconcret,peròsí
detotsells”,diuYago

REDACCIÓ Barcelona

Soledad, òpera prima d’Agustina
Macri, filla del president argentí
Mauricio Macri, i La vida sense
la Sara Amat, debut en el llarg-
metratge de l’actriu i coach ca-
talana Laura Jou, han estat les
guanyadores de la tercera edició
delBCNFilmFest.
Soledad, queexplica lahistòria

deMaríaSoledadRosas,unajove
que es va suïcidar als 23 anys i es
vaconvertirenunaiconadelmo-

viment anarquista italià, va ser
mereixedora del premi a la mi-
llor pel·lícula,mentre que el film
deJou,que traslladaa lapantalla
la novel·la homònima de Pep
Puig, va obtenir el premi del pú-
blic a lamillor pel·lícula catalana
i elpremide lacríticaAccec.
Lamirada de OrsonWelles, de

MarkCousins,vaaconseguiruna
menció especial, i el premi de
música Festival Castell de Pera-
ladase’l vaendurElsecretode las
abejas, de ClaireM.Singer.#

Triomfde les debutantsAgustina
Macri i Laura Jou al BCNFilmFest

MAR VILA / ACN

LacineastaLauraJou

Patrocinador Protectors Benefactor

TEATRE NACIONAL

DE CATALUNYA

#laculturaensfacréixer

2018 — 19

Una ficció anarquista sobre
la burgesia o una ficció burgesa
sobre l’anarquisme?

02/05/19 — 26/05/19

#orsiniTNC

Direcció Xicu Masó

Producció Teatree NNaciocioonalnal

de Catalunya ii CComomppanyiayiaa

Solitària

ORSINI

Al i Ag ilàAleix Aguilà
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